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This study aims to research the following: (1) to study the problems and obstacles of
operations in accordance with COVID-19 monitoring, prevention, and control approaches to alien
labor; and (2) to prepare suggestions for an operation in accordance with the COVID-19 monitoring,
prevention, and control approaches to alien labor. A qualitative study was used with documentary
research and in-depth interviews with public health officers in Samut Sakhon Province, labor officers
in Samut Sakhon Province, and Red Cross members in Samut Sakhon Province. The findings
revealed three key problems: (1) organizational competency, organizational cooperation among
organizations and authority; and (3) relationships with the other organizations involved. The problems
of public health officers included insufficient personnel, organizational operations, and authority. The
obstacles included communication, smuggling in terms of alien labor, and operational regulations.
The problems of labor officers included organizational operation, delays in terms of the process, and
in terms of smuggling of alien labor. Their obstacles included communication and delay in problem
solving. The problems of government officers and Red Cross members included organizational
operation, communication, and authority. Their obstacles included increasing the number of public
health volunteers in charge of alien labor, data confusion, and authority. The suggestions for public
health officers included operations in alien labor and decentralization. The suggestions for alien labor
officers included alien labor registration. The suggestions for Red Cross members included an
increasing number of public health volunteers in charge of alien labor and communication.
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บทที1่
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ซึ่งกลายเป็ นภัยคุกคามที่
องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็ นการระบาดใหญ่ หรือ pandemic หลังจากทางการจี นยืนยัน
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค 2562 ว่าเกิดการระบาดของเชือ้ ไวรัสสายพันธุใ์ หม่ในเมืองอู่ฮ่ นั ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่มี
ประชากรหนาแน่น ทาให้เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว มีผคู้ นป่ วยหนักและเสียชีวิตเป็ นจานวน
มาก ทาให้ประเทศจีนต้องปิ ดเมือง และปิ ดประเทศ มาตรการหนึ่งที่หลายประเทศได้นามาใช้เพื่อ
สกั ด กั้น การแพร่ร ะบาดคื อ การแนะน าให้ป ระชาชนรัก ษาระยะห่ า งทางสัง คม หรือ social
distancing นอกจากนีย้ งั จากัดการเดินทางในประเทศ หรือที่เรียกกันว่า ล็ อกดาวน์ หมายถึงการ
ปิ ดเมือง ปิ ดประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส บางประเทศใช้ยาแรงโดยการประกาศ
เคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหะสถานตลอด 24 ชั่วโมงหรือ บางช่วงบางเวลา ซึ่งถื อว่าเป็ นมาตรการ
หนึ่งที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ แต่ก็ตอ้ งแลกมากับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจรวมถึงชีวิตความเป็ นอยู่ แต่สถานการณ์การล็อกดาวน์ในแต่ละประเทศแต่ละพืน้ ที่ยอ่ มมี
แนวทางที่แตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ ับหลายปั จจัย ไม่วา่ จะเป็ นความรุนแรงของสถานการณ์ ขนาดของ
ประชากร พฤติกรรมของคนในสังคม ปั ญหาเศรษฐกิจ รวมถึงชีวิตความเป็ นอยู่ของคนที่มีรายได้
รายวัน เป็ นต้น
โดยความสูญเสียที่เกิดขึน้ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในหลายประเทศยังคง
เผชิ ญ วิ ก ฤตหนัก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี ป ระเทศที่ น่ า สนใจที่ ส ามารถฟื ้ นตัว และรับ มื อ กั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้เป็ นอย่างดี หนึ่งในนัน้ คือ ประเทศนิวซีแลนด์
เป็ นประเทศหนึ่งที่ได้รบั เสียงชื่นชมจากทั่วโลก หลังจากประสบความสาเร็จในการจัดการควบคุม
การแพร่ร ะบาดของไวรัส โควิด -19 จนกลายเป็ น ประเทศที่ ป ลอดผู้ติ ด เชื ้อ อย่า งสมบู รณ์ โดย
ความสาเร็จของนิวซีแลนด์นนั้ เกิดจากการสื่อสารที่เข้าใจง่ายโดยการอธิบายเรื่องนีก้ ับประชาชน
ได้อย่างชัดเจน รวมถึงมาตรการที่มีความเข้มงวด ทาให้นิวซีแลนด์เป็ นเพียงไม่ก่ีประเทศในโลกที่
สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็ นประเทศที่มีอตั ราผูต้ ิดเชือ้ ต่อประชากรต่าที่สดุ ใน
โลกประเทศหนึ่ง สาหรับประเทศไต้หวันก็เป็ นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในการจั ดการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยองค์การอนามัยโลกได้กล่าวชื่นชมไต้หวันในความ
พยายามจัดการรับมื อกับโควิด -19 ได้เป็ นอย่างดีและสามารถที่จ ะแบ่งปั นประสบการณ์ในการ
รับมือกับโควิด -19 ให้กับทั่วโลกได้ โดยความสาเร็จของไต้หวันนัน้ เกิ ดจากความร่วมมือ กันจาก
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หลายภาคส่วน ที่ต่างร่วมมือร่วมใจในการจัดการกับโรคระบาด รวมถึงความพยายามที่จะตื่นตัว
กับโควิด–19 ตัง้ แต่เริ่มเกิดการระบาดในช่วงระยะแรก
น่าสังเกตว่ามีประเทศที่รบั มือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ อย่าง
กรณีของประเทศสิงคโปร์ เป็ นอีกประเทศที่เคยได้รบั การยกย่องจากองค์การอนามัยโลก ที่สามารถ
จัดการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสได้ โดยสิงคโปร์มีมาตรการที่เข้มงวด ซึ่งถือเป็ นการ
ช่วยยับยัง้ การระบาดของเชือ้ ไวรัสไม่ให้แพร่กระจายอย่างรุ นแรงได้ แต่หลังจากนัน้ สถานการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไป ได้มีการติดเชื อ้ ระลอกที่สองในสิงคโปร์ โดยพบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน
กลุม่ ของแรงงานต่างด้าว ทาให้เป็ นจุดพลิกผันของสถานการณ์ และเมื่อทาการหาสาเหตุของการ
ระบาดได้พบว่ามาจากหอพักของแรงงานต่างด้าว ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศั ยอยู่รวมกันอย่างคับ
แคบและแออั ด (เดอะสแตนดาร์ด , 2563) ซึ่ ง จ านวนแรงงานต่ า งด้า วที่ อ าศัย อยู่ ใ นหอพั ก
โดยประมาณมีจานวน 323,000 คน โดยจานวนดังกล่าวนัน้ มีมากกว่าแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
สมุทรสาครเพียงเล็กน้อย ในช่วงแรกมาตรการของประเทศสิงคโปร์นนั้ ไม่ได้มีการคานึงถึงกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว จึ งเป็ นเหตุให้เกิ ด การระบาดในระลอกที่ส องขึน้ หากดูจ ากกรณี ข องประเทศ
สิงคโปร์ซ่งึ ถือเป็ นบทเรียนที่สาคัญ เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตให้เข้า
มาทางานในประเทศมี จานวนกว่า 2,512,328 คน ณ ธันวาคม 2563 (สานักบริหารแรงงานต่าง
ด้าว กรมการจัดหางาน, 2563) ที่ได้กระจายตัวอยูท่ ่ วั ทุกพืน้ ที่ของประเทศ ตามหอพัก แคมป์ เขต
ชายแดน และโดยเฉพาะพืน้ ที่อุตสาหกรรมอย่างจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพืน้ ที่ดงั กล่าวเหล่านีม้ ีความ
เสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ อีกทัง้ แรงงานต่างด้าวมักเป็ นกลุม่ ที่ถูกมองข้ามไม่ได้รบั
ความช่วยเหลือและถูกเลือกปฎิบตั ิภายใต้มาตรการของรัฐ ด้วยเหตุนีแ้ รงงานต่างด้าวจึงเป็ นช่อง
โหว่ของมาตรการที่จะทาให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขนึ ้ ได้
สาหรับการระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ของประเทศไทยที่สถานการณ์น่าเป็ น
ห่วงซึ่งมี ลกั ษณะคล้ายกับกรณี ของประเทศสิงคโปร์ท่ีการระบาดระลอกใหม่นนั้ มีตน้ ตอมาจาก
แรงงานต่างด้าวเหมื อนกันเพราะว่าในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างสิน้ เชิง โดยมีการประกาศการระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ขนึ ้ ในประเทศไทย โดย
ศูนย์กลางของการระบาดอยูท่ ่ตี ลาดกลางกุง้ ในตาบลมหาชัย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดย
พบในหญิ งชาวไทยวัย 67 ปี ที่มีอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดกลางกุง้ ซึ่งติดเชือ้ โดยไม่มีประวัติการ
เดินทางออกนอกประเทศมาก่อน นั่นหมายความว่าผูต้ ิดเชือ้ รายนีไ้ ม่ได้เป็ นต้นเชือ้ ของการระบาด
ทาให้ทางกรมควบคุมโรคได้พยายามที่จะค้นหาต้นเชื อ้ หรือสาเหตุในการติดเชื อ้ ของหญิ งรายนี ้
และในเวลาต่อมาคาดว่าต้นตอใหญ่ เป็ นการติดเชื อ้ มาจากแรงงานต่างด้าวสัญ ชาติเมี ยนมาที่
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ลัก ลอบเข้ามาอย่างผิ ด กฎหมายในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ อ ยู่ในตลาดกลางกุ้ง ซึ่งเป็ น พืน้ ที่ ท่ี มี
แรงงานต่างด้าวทางานอยู่เป็ นจานวนมาก หลังจากนัน้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการลงไปตรวจ
ค้นหาผูป้ ่ วยเชิงรุ ก ทาให้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 จึงเป็ นจุดเปลี่ยนครัง้ ใหญ่ท่ีสร้างความตกใจ
ให้กับประชาชน เมื่อพบว่ามีผูต้ ิดเชือ้ ในจั งหวัดสมุทรสาครมี จานวนมากถึง 548 คน โดยร้อยละ
90% เป็ นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา และที่เหลือเป็ นคนไทย จึงทาให้ในวันที่ 20 ธันวาคม
2563 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่าการระบาดที่ตลาดกลางกุง้ จังหวัดสมุทรสาคร นามาสู่
การระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย โดยร้อยละ 90% ของผูต้ ิดเชือ้ พบว่าไม่มีอาการของโรค ซึ่ง
เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดการแพร่ระบาดไปสูผ่ อู้ ่ืนได้ง่าย อีกทัง้ แรงงานต่างด้าวยังพักอาศัยอยู่
รวมกันอย่างแออัด จึงทาให้เกิดการติดเชือ้ และแพร่กระจายเป็ นวงกว้าง ซึ่งก่อนหน้านีใ้ นช่วงของ
การระบาดระลอกแรก ในเดื อนพฤษภาคม 2563 ทางกรมสนับ สนุน บริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทย เห็นถึงความสาคัญจากกรณี ของประเทศสิงคโปร์ จึงได้จัดทาแนว
ทางการดาเนิน งานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคโควิด – 19 ในกลุ่ม แรงงานต่างด้า ว โดย
มุ่ ง เน้น ความร่ว มมื อ ของหน่ ว ยงานในสัง กั ด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และ
สภากาชาดไทย เพื่อให้เกิ ดการจัดระบบเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อ เป็ น
ส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทย และเพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจ ความตระหนัก รวมถึงการปฎิบตั ิตนในการป้องกันโรคโควิด 19 ให้แรงงานต่างด้าว
สามารถปรับ ตัว เข้าสู่ชี วิ ต วิ ถี ใหม่ (New Normal) ได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ โดยทั้ง นี ไ้ ด้ส นับ สนุน การ
ดาเนินงานในพืน้ ที่เสี่ยง 7 พืน้ ที่ท่ีมีจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รบั การอนุญาตเข้าทางานมากที่สดุ
และจัง หวัด พื ้น ที่ ช ายแดนที่ ได้รบั การคัด เลือ ก โดยมี จัง หวัด สมุ ท รสาคร เป็ นต้น แบบในการ
ดาเนินงานแห่งแรกของประเทศไทย โดยนาร่องในการดาเนินการเชิงรุ กเพื่อค้นหากลุม่ เสี่ยงที่เป็ น
แรงงานต่างด้าวในจังหวัด สมุท รสาคร ซึ่งในการระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอกแรกของ
ประเทศไทยนัน้ จังหวัดสมุทรสาครพบว่ายังไม่มีแรงงานต่างด้าวติดโควิด-19 เลยแม้แต่คนเดียว
จากข้อ มู ล หรือ จากปรากฎการณ์ ท างสัง คมในปั จ จุ บั น สิ่ ง ที่ เราได้เ ห็ น คื อ จั ง หวัด
สมุ ท รสาครเป็ นพื น้ ที่ ท่ี มี แ รงงานต่า งด้า วอาศัย อยู่เป็ นจ านวนมากถึ ง 238,848 คน ณ เดื อ น
ธันวาคม 2563 (สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน, 2563) ที่เหลือจะเป็ นแรงงาน
ต่างด้าวที่ไม่ ถูก กฎหมาย ซึ่งในจานวนนี ม้ ี ทั้งแรงงานต่างด้า วกลุ่ม ที่ เคยมี ใบอนุญ าตแบบถูก
กฎหมายมาก่อน แต่ไม่ได้ตอ่ ใบอนุญาต และแรงงานที่ลกั ลอบเข้ามาที่ไม่เคยมีใบอนุญาตเลย โดย
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิ จสูง จึงมี ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว
เป็ นจานวนมาก โดยแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่จะเป็ นแรงงานสัญชาติเมียน
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มาที่เป็ นกลุม่ ก้อนใหญ่ เข้ามาทางานตัง้ แต่ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับประมงเป็ น
ส่วนใหญ่ ที่ เหลือจะกระจายไปตามโรงงานอุ ตสาหกรรมต่า ง ๆ ภาคการเกษตร การก่ อ สร้า ง
รวมถึงงานบริการในร้านอาหาร (ประชาชาติธุรกิ จ, 2563) ถึงแม้ในขณะนีส้ ามารถที่จะระบุกลุ่ม
ก้อนของผูต้ ิดเชือ้ และขอบเขตในการแพร่ระบาดที่ชัดเจน จังหวัดสมุทรสาครจึงเป็ นพืน้ ที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ได้มีมาตรการล็อกดาวน์ ห้ามดาเนินกิจกรรมใดๆที่เป็ นการรวมตัวกันทางสังคม
และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เป็ นไปตามประกาศของจังหวัด เพื่อเป็ นการหยุดยัง้ ป้ องกัน
ไม่ให้เชือ้ แพร่กระจายไปยังพืน้ ที่อ่ืน แต่การระบาดของโรคหรือศูนย์กลางการระบาด ไม่ได้หยุดอยู่
เพี ยงแค่พืน้ ที่สมุทรสาคร หรือจังหวัดใกล้เคียงเท่านัน้ แต่ยังมี จังหวัดอื่ นๆที่คนไทยเป็ นคู่คา้ กับ
ตลาดกลางกุ้ง หรือมี ประวัติในการเดินทางไปในพืน้ ที่เสี่ยงของจังหวัด สมุทรสาคร หรือได้มีการ
สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าว ที่พบเชือ้ ภายหลังได้มีการกระจายไปเป็ นกลุม่ ก้อนหลายพืน้ ที่ใน
แต่ละภาคส่วนของประเทศไทย (สานักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563) ซึ่งจากการติด
เชือ้ ระลอกใหม่ของประเทศไทย ที่มีจุดศูนย์กลางการระบาดอยูท่ ่ีจงั หวัดสมุทรสาครนัน้ เหตุการณ์
ดังกล่าวนีจ้ ึงเป็ นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ากลไกการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด
– 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว ยังคงมีจุดอ่อนและช่องโหว่อยู่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด
– 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว กรณี ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนาผลที่ได้ไปพัฒนาหรือ แก้ไข
มาตรการในการจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
1.2 คาถามวิจัย
ในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่
แรงงานต่างด้าว มีปัญหาและอุปสรรค อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1. เพื่อศึกษาถึงปั ญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
1.3.2. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับ การดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาปั ญ หาในการดาเนินงานตาม
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กรณี ศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. การศึก ษาถึ ง สาเหตุ ห รือ ข้อ จ ากั ด ที่ ท าให้เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรค ในการ
ดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
2. การศึกษาถึงข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานที่เหมาะสมตามแนวทางการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
1.4.2. ขอบเขตด้า นประชากร การศึ ก ษาครัง้ นี ้ใ ช้ก ลุ่ม ประชากรในการศึ ก ษา คื อ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
1.4.3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ การศึกษานีใ้ ช้พนื ้ ที่ในการศึกษา คือ จังหวัดสมุทรสาคร
1.4.4. ขอบเขตด้านระยะเวลา เป็ นการศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานตามแนวทางการ
เฝ้า ระวัง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคโควิ ด – 19 ในกลุ่ม แรงงานต่ า งด้า ว กรณี ศึ ก ษาจั ง หวัด
สมุทรสาคร ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
1.5 ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษามาใช้ในการพิจ ารณาปรับปรุ งแก้ไขการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานในด้านการจัดการภาวะวิกฤตในสถานการณ์ฉกุ เฉินในกลุม่ แรงงาน
ต่างด้าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1.6 นิยามศัพท์
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน หมายถึง ทีมจังหวัด บูรณาการความร่วมมือ 3 หน่วยงาน
ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานแรงงานจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด และทีมอาเภอ
ประสานส่งต่อข้อมูลการดาเนินงานร่วมกับทีมระดับตาบล ในการเข้าตรวจสอบกรณีพบกลุม่ เสี่ยง
ในพืน้ ที่ และทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพ. ดาเนินการร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุข ประกอบด้วย
อสม. อสต.
กลไกการดาเนินงาน หมายถึง ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย เพื่อเป็ นการจัดระบบเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคโควิด – 19 และสร้างความรู ้ ความเข้าใจ รวมถึงการ
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ปฎิบตั ิตนในการป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถปรับตัวเข้าสูช่ ีวิตวิถีใหม่ ได้
อย่างสมบูรณ์
แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 หมายถึง การค้นหา
และคัดกรองกลุม่ เสี่ยงในแรงงานต่างด้าว เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุม่
แรงงานต่างด้าว และให้แรงงานต่างด้าวมีความรู ้ ความเข้าใจ ความตระหนักที่จะปฎิบตั ิตนในการ
ป้องกันโรคโควิด – 19 และรวมถึงประสานส่งต่ออาการของกลุม่ เป้าหมายแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย ที่ทางานโดยใช้กาลังกาย
หรือความรูด้ ว้ ยประสงค์คา่ จ้าง หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาปั ญหาในการดาเนิ นงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
โควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ในครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดังนี ้
2.1 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเครือข่าย
2.2 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
2.3 แนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
2.4 ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
2.5 แนวทางการดาเนิ นงานเฝ้าระวัง ป้อ งกัน และควบคุม โรคโควิด – 19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจยั

2.1 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเครือข่าย
2.1.1 ความหมายของการจัดการเครือข่าย
การจั ด การเครื อ ข่ า ย เป็ นการจั ด กระบวนการในการด าเนิ น งานให้ เ กิ ด การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยได้กาหนดวิธีการและภาระหน้าที่ท่ีตอ้ งปฏิบตั ิจากการมีสว่ น
ร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของเครือข่าย โดย (สตีเฟ่ น โกลด์สมิท, 2552) กล่าวว่าเครือ ข่ายมิได้เกิดขึน้ เองแต่เกิดขึน้ โดยมี ผู้
จัดตัง้ หรือความต้องการของผูน้ า และรวบรวมหน่วยงานต่างๆให้มาทางานร่วมกัน ซึ่งเครือข่ายใน
ลักษณะนีจ้ ะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย
ดังนั้น การจัด การเครือ ข่ายจะหมายถึ ง การด าเนิ นงานโดยการประสานระหว่า ง
หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ท่ตี อ้ งปฎิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเครือข่าย
2.1.2 แนวคิดการจัดการเครือข่าย
การจัดการเครือข่าย เป็ นแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่ (New Governance) ที่
มีความแตกต่างจากการบริหารจัดการของรัฐ ในยุคเดิมที่เน้นความสัมพันธ์แบบสายการบังคับ
บั ญ ชา (Hierarchy) ซึ่ ง มี ล ั ก ษณ ะของการสั่ ง การ มี ค วามไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ทางอ านาจ มี
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ผูบ้ ังคับบัญชาและผูใ้ ต้บังคับบัญชา โดยการจัดการเครือข่ายได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบทางอานาจ
เป็ นรู ป แบบของความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียมกัน ของตัวกระทาที่หลากหลาย (Diverse Actors) ที่ มี
คุณลักษณะความสัมพันธ์ทงั้ ในลักษณะที่หลายหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันในด้านทรัพยากร
และศักยภาพมาร่วมมือกันภายใต้แนวทางและเป้าหมายอย่างเดียวกัน โดยที่แต่ละหน่วยงานไม่ได้
สูญเสียความเป็ นอิสระในการจัดการหน่วยงานของตัวเอง ไม่มีโครงสร้างของสายการบังคับบัญชา
ไม่มีการแข่งขันภายในเครือข่าย แต่มีความสัมพันธ์ในเชิงของความร่วมมือกัน (Collaboration) ใน
การตัดสินใจเพื่อจัดการบางอย่างร่วมกัน ทัง้ นีจ้ ึงมีความแตกต่างกับสายการบังคับบัญชา และ
ตลาด (Market) ที่มีตวั กระทาที่หลากหลายในตลาดซึ่งเน้นการแข่งขันกัน และไม่มีสายการบังคับ
บัญชา พิจารณาความแตกต่างซึ่งผูว้ ิจยั ได้สรุปตามแนวคิดของ Bevir ได้ (นันธิดา จันทร์ศิร,ิ 2558)
ดังนี ้
ตาราง 1 รูปแบบการจัดการปกครองและคุณลักษณะที่สาคัญ
รูปแบบของการจัดการการปกครอง (Mode of
Governance)

คุณลักษณะสาคัญ (Specifications)

1. สายการบังคับบัญชา (Hierarchy)

ตัวกระทาแบบ ตัวการและตัวแทน
(PrincipalAgent) มีผบู้ งั คับบัญชา และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
มี ห ลายตัว กระท าในระบบเศรษฐกิ จ แบบเสรี
และมีการแข่งขันกัน
ตัวกระทาที่หลากหลายที่เป็ นอิสระ มีทรัพยากร
และศัก ยภาพแตกต่า งกัน เน้น ความสัม พัน ธ์
แบบร่วมมื อ กัน เพื่อ ปรับปรุ งพัฒ นาเป้าหมาย
ร่วมของเครือข่าย

2. ตลาด (Markets)
3. เครือข่าย (Networks)

การจัดการเครือข่ายจึงมี ความสาคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทิศทาง
ของการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งอาจจะจาแนกประเภทของเครือข่ายได้
เป็ น 2 ลักษณะที่สาคัญ (Bevir Mark, 2014) ดังนี ้
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1. เครื อ ข่ า ยภาครัฐ (Intergovernmental Networks) หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งองค์ก รที่ เ ป็ นของรัฐ เท่ า นั้น ในการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Administration in
implementation) อาจจะมี ความแตกต่างกันในระดับขององค์กรของรัฐ เช่น องค์กรของรัฐ ใน
ระดับกลางร่วมกับองค์กรของรัฐในระดับภูมิภาค หรือองค์กรของรัฐกับองค์กรส่วนท้องถิ่น ของรัฐ
เป็ นต้น โดยมีการสร้างความสัมพันธ์ ที่แตกต่างและศักยภาพที่แตกต่างกัน และสร้างความไว้เนือ้
เชื่อใจกันในการปฏิบตั ิงาน เพื่อนา ไปสูผ่ ลลัพธ์ของนโยบาย
2. เครือข่ายนโยบาย (Policy Network) เป็ นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ที่
แตกต่างกัน ไม่จากัดว่าจะต้องเป็ นองค์กรของรัฐอย่างเดียว ดังเช่น เครือข่ายภาครัฐ แต่ เป็ นความ
เชื่ อ มโยงกันขององค์กรที่มี ความหลากหลาย โดยมี ป ระเด็น ร่วมกันหรือ มี นโยบาย หรือ พื น้ ที่ ท่ี
เฉพาะเจาะจง (Specific Area of Public Policy) หรือมีความสนใจ
2.1.3 ทฤษฎีการจัดการเครือข่าย
การนาเสนอแนวคิดการจัดการเครือข่ายเป็ นแนวคิดหนึ่งของธรรมาภิบาล ซึ่ง มีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการแบบประชาธิปไตย ที่เน้นการจัดการอยู่ท่ีพลเมืองของรัฐ หรือ การจัดการ
แบบเน้น การมี ส่ว นร่ว มของประชาชน ในฐานะที่ เป็ นองค์ป ระกอบส าคั ญ ของ ความเป็ น
ประชาธิ ปไตย แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่มีบทบาทใดๆ ทางการจัดการ แต่ให้ความสาคัญ กับ
การร่วมมือกันระหว่างรัฐและภาคส่วนสังคม เพื่อลดการผูกขาดอานาจอยูท่ ่รี ฐั และ ผลประโยชน์ท่ี
กระจุกตัวอยู่ท่ีรฐั ทฤษฎีของธรรมาภิบาลที่ศึกษาโดย (Chhotray and Stoke, 2009) ได้นาเสนอ
ทฤษฎีของธรรมาภิบาลอยูห่ ลายประเด็น แต่ประเด็นหนึ่งที่ให้ ความสาคัญ คือประเด็นการจัดการ
เครือข่าย โดยเสนอว่าการจัดการเครือ ข่ายเป็ นแนวคิด ของ การบริหารจัดการของภาครัฐ โดย
ร่วมมือกันปฏิบตั ิงานของเครือข่ายที่มีหลายฝ่ าย (Actors) และหลายหน่วยงาน (Organizations)
เข้ามาเกี่ยวข้องภายใต้นโยบายของเครือข่าย (Policy Network) โดยรัฐจะทาหน้าที่ในการควบคุม
กากับทิศทางการบริหารงานของเครือข่าย (Steer) โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการเครือข่าย 2 ประเด็น
คือ การจัด การเครือข่าย (Game Management) และการจัด โครงสร้า งเครือ ข่าย (Structuring
Network) ในประเด็ น การจัด การเครือ ข่า ย เกี่ ย วข้อ งกั บ การจั ด ความสัม พัน ธ์ต่ า งๆ ภายใน
เครือข่ายต่อการสร้าง เงื่อนไขในการตัดสินใจร่วมกัน (Collective Decision Making) และประเด็น
ที่สองในการจัด โครงสร้างเครือข่าย ที่อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนผูม้ ี
ส่วนร่วม ในเครือข่าย เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างในเครือข่าย รู ปแบบ การกระจายทรัพยากร
หรือการหาผูส้ นับสนุนใหม่ตามทิศทางนโยบายของเครือข่ายได้ เป็ นต้น
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บทสังเคราะห์การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของการจัดการภาครัฐจากรัฐสูภ่ าคส่วนสังคมเนื่องจาก การ
บริหารจัดการของภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนกลไกมาเป็ นการกระจายอานาจไปสูส่ งั คม เพื่อ ให้ทุก
ภาคส่วนมีสว่ นร่วม เพื่อจัดการภาคสาธารณะมากยิ่งขึน้ ในหลายลักษณะด้วยกัน โดยการจัดการ
เครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ จึงสามารถกระทาหรือปฏิบตั ิได้ในทุกกระบวนการ ซึ่ง
ผูว้ ิจยั สังเคราะห์ได้ ดังนี ้
ตาราง 2 การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ
เป้าหมาย

ทรัพยากร

ความรับผิดชอบ

การกาหนดนโยบาย
สาธารณะ (Formulation)
มีเป้าหมายการจัดการ
เครือข่ายในกระบวนการ
วางแผนเพื่อการกาหนด
นโยบายในเชิง
ยุทธศาสตร์ ร่วมกัน
การรวบรวมทรัพยากร ที่
แต่ละองค์กรมี เพื่อ
กาหนดนโยบาย และ
ความเป็ นไปได้

การกาหนดหน้าที่ ในแต่
ละประเด็นที่ เหมาะสมกับ
แต่ ล ะหน่ ว ยงาน ซึ่ ง จะ
น าไปสู่ เ ป้ า หมาย ของ
นโยบายร่วมกันได้

การนานโยบาย ไปปฏิบตั ิ
(Implementation)
มีเป้าหมายในการสร้าง
ความร่วมมือของ
เครือข่าย ในการนา
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

การประเมินผล นโยบาย
(Evaluation)
มีเป้าหมายการจัดการ
เครือข่ายในกระบวนการ
วางแผนเพื่อการกาหนด
นโยบายในเชิง
ยุทธศาสตร์ ร่วมกัน
การแลกเปลี่ยนทรัพยากร การประเมินผล
ขององค์กรในเครือข่าย
ประสิทธิภาพ ของการใช้
เพื่อการแปลงนโยบาย
ทรัพยากร เพื่อการดาเนิน
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เป็ น การ นโยบายของเครือข่าย มี
ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ หรือไม่ ควร
ประโยชน์ คุม้ ค่า และ
ปรับปรุง อย่างไร
ประหยัด
องค์กรในเครือข่าย มี
สร้างความรับผิดชอบ
ความพร้อมสูงใน การ
ร่วมกันในการประเมินผล
จัดการตามความ
นโยบายของเครือข่าย
รับผิดชอบของตนเอง ซึ่ง และรับผิดชอบต่อ
ตรงกับศักยภาพ
ผลลัพธ์ของนโยบาย
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ตาราง 2 (ต่อ)

กระบวนการนโยบาย
การกาหนดนโยบาย
สาธารณะ
สาธารณะ (Formulation)
การแลกเปลี่ยน ความคิด การระดมความคิด
ความเห็น การวิเคราะห์
ข้อมูลที่หลากหลาย จาก
ความรูแ้ ละ ประสบการณ์
ของ องค์กรที่มีความ
หลากหลาย ในการ
กาหนดนโยบาย ร่วมกัน
เพื่อให้มีการวิพากษ์
แนวคิดอย่างกว้างขวาง
และ รอบคอบมากขึน้

การนานโยบาย ไปปฏิบตั ิ
(Implementation)
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การสื่อสารภายใน
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
กิจกรรม กระบวนการ
หรือกลไกของการนา
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ที่
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ

การประเมินผล นโยบาย
(Evaluation)
การแลกเปลี่ยน ความคิด
เพื่อการ ปรับปรุงพัฒนา
เครือข่ายและ นโยบาย
ของเครือข่าย

นอกจากนี ้ ในกระบวนการปฏิบัติไปสู่ความสาเร็จ หรือ ในกระบวนการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิจาเป็ นต้องนาเอาแนวคิดธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัด การเครือข่าย (Bevir Mark, 2014) 5
ประเด็นสาคัญ ประกอบด้วย
1) ด้านรัฐกากับหรือรัฐจัดระเบียบ (Regulation State) คือ การปรับเปลี่ยน บทบาท
รัฐจากรัฐควบคุมสูร่ ฐั ที่ทาหน้าที่ในการพัฒนา นโยบายเพื่อประสบความสาเร็จโดยอาศัยภาคส่วน
ต่างๆ ของรัฐ และมอบอานาจความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการ
เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการปฏิบตั ิงาน โดยรัฐทาหน้าที่กากับด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับ และทา
หน้าที่ ในการตรวจสอบภายใต้ข อบเขตของ กฎหมายเพื่ อ ควบคุมมิ ให้เครือ ข่ายมี อิ ส ระที่ มาก
จนเกินไป
2) การสร้างความร่วมมื อ (Collaboration Network) ในการจัดการเครือ ข่า ย การ
สร้างความสัมพันธ์และสร้างแนวร่วมเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย จะทาให้ ภายใต้
นโยบายเดีย วกัน จะมี ลกั ษณะการทางานแบบบู รณาการกัน ร่วมด้วยช่วยกัน การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนาไปสูค่ วามสาเร็จทางการจัดการนโยบาย สาธารณะ
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3) การสร้างทีมงาน (Team Working) การทางานเป็ นทีมและการสร้างความสัมพันธ์
ของการท างานร่วมกันภายใต้น โยบายเดีย วกันจะน าไปสู่ความสาเร็จ ทางการจัดการนโยบาย
สาธารณะ
4) การสร้างภาวะผูน้ า (Leadership) สิ่งสาคัญของการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
อยู่ท่ีภาวะผูน้ าในอันที่จะสร้างวิสยั ทัศน์ ภารกิจ พันธกิจที่จะรวมพลังของเครือข่ายไปสูเ่ ป้าหมาย
เดียวกันได้
5) การเจรจาต่อ รอง (Negotiation) เป็ นกลยุท ธ์ส าคัญ ของการจัด การเครือ ข่า ย
ภายใต้ความอิสระของแต่ละหน่วยงาน ที่มีจุดยืนหรืออุดมการณ์ท่ีแตกต่างกัน ย่อมนาไปสู่ ความ
ขัดแข้ง การเจรจาต่อรอง การประนีประนอมจึงเป็ นหนทางของการนาไปสู่ความลงตัว ทางการ
จัดการ
จากแนวคิดทฤษฎีการจัดการเครือ ข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็ นการ
จัดการแนวใหม่ท่ีจะสนับสนุนให้เครือข่ายประสบความสาเร็จในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
โดยการจัดการเครือข่ายสามารถกระทาได้ในทุกกระบวนการของนโยบายสาธารณะ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ของแต่ละกระบวนการ ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่ กับ ความสามารถของหน่วยงานในการจัด การ
เครือ ข่า ยภายใต้ ศัก ยภาพและข้อ จ ากัด ของเครือ ข่า ยนั้น ๆ ที่ ส ามารถน ามาปรับ ใช้ได้อ ย่ า ง
เหมาะสมในแต่ ล ะกระบวนการนโยบายสาธารณะ ผู้วิ จัย จึ งมี ค วามพยายามที่ จ ะชี ้ใ ห้เห็ น
ความสาคัญของเครือข่ายและการจัดการเครือ ข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่จ ะสร้าง
แนวทางเพื่อเป็ นกรอบต่อการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิและพัฒนาการจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิ ผลได้
ต่อไปท่ามกลางความต้องการของสังคมในการร่วมมือกันพัฒนาในทุกด้าน เครือข่ายจึงเป็ นปั จจัย
หนึ่งที่สาคัญ ต่อสถานการณ์ของความซับ ซ้อ นของปั ญ หา และความต้อ งการในการจัดการกั บ
ปั ญหาอย่างมีระบบ
2.2 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ในการศึกษาครัง้ นีเ้ รื่องแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานมีความสาคัญมากในการบริหารจัดการแก้ไขปั ญหา เนื่องจากการบริหารจัดการแก้ไข
ปั ญ หาไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้โดยล าพัง แต่ ต ้ อ งได้รบั ความร่ว มมื อ จากหน่ว ยงานที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้การจัดการแก้ไขปั ญหานัน้ ประสบความสาเร็จ
2.2.1 ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ความสัมพันธ์ท่ีดีอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในการสื่อ สารเพื่อประสาน
ความร่วมมื อกัน และรวมถึงความไว้ใจกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
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หน่วยงานเป็ นไปในลักษณะของการให้ความร่วมมือกันโดยในระยะยาวจะก่อให้เกิดการแบ่งปั น
ผลประโยชน์ซ่งึ กันและกันเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิ ภาพในการทางาน (อุ ษณี มงคลพิทักษ์สุข , 2555) โดยผู้วิจัยได้จาแนกความสัมพัน ธ์
ระหว่างกันที่ประกอบไปด้วย 2 มิติ ดังต่อไปนี ้
(1) ความไว้วางใจ
การสร้างโอกาสการเรียนรู ซ้ ่ึงกันและกันมากขึน้ โดยร่วมกันทาความเข้าใจเพื่อ จะ
แบ่งปั นความรูเ้ พื่อเป็ นการพัฒนาสมรรถนะซึ่งกันและกัน และลดการปิ ดบังข้อมูลระหว่างกัน เมื่อ
มี ความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้อมูล จะทาให้การเรียนรู ร้ ะหว่างกันมี ป ระสิทธิ ภาพตามไปด้วย
เนื่องจากส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างเป็ นอิสระมากขึน้ และส่งผลดี
อันเป็ นปั จจัยให้การดาเนินงานสาเร็จ
(2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์ความรู ้ บริบ ทของหน่วยงาน และคุณ ภาพของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยคุณภาพในความสัมพันธ์ท่ีดีขนึ ้ อยู่กับความเปิ ดเผย ความเข้มข้นอย่าง
ตรงไปตรงมา เมื่อมีคุณภาพของความสัมพันธ์ท่ีดี มีการทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ประสบความสาเร็จ
2.2.2 ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ปั จจัยที่มีผลต่อการสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ได้สรุปเอาไว้ดงั นี ้
(1) ความสามารถของการสื่อสาร คือ การถ่ายทอด ถ่ายโอน ความหมาย เพื่อให้
ข่าวสาร และสิ่งที่ตอ้ งการสื่อสาร ถูกกระจาย โดยที่ การสื่อสารไม่ได้ถูกนิยามหรือมี ขอบเขต ยัง
หมายรวมไปถึงการพยามยามทาความเข้าใจ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารจะต้องทาให้ผูฟ้ ั ง มี
ความเข้าใจต้องตรงตามเจตนาในการสื่อสาร ผูว้ ิจัยจึงสรุ ปได้ว่าการสื่อสาร ถ่ายโอนความหมาย
และความหมายของสารนัน้ ผูร้ บั สารสามารถทาความเข้าใจได้
(2) ความสาคัญของการสื่อสาร คือ จากการที่การสื่อสารในหน่วยงาน เป็ นสิ่งที่
ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้และเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่จะช่วยให้หน่วยงานประสบความสาเร็จในการ
บริหารจัดการหน่วยงาน แต่การสื่อ สารที่ไม่มีคุณภาพนัน้ เป็ นสิ่งที่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ และที่
สาคัญ ซึ่งไปกว่านั้นก็ คือ ผูบ้ ริห าร จะต้อ งทาหน้าที่เป็ น ผู้ส่ือ สาร โดยหน่วยงานสามารถจะใช้
ประโยชน์จากการสื่อสารได้ใน สี่ป ระเด็นหลัก ดังนี ้ การควบคุมดูแล (Controlling) การชักจูง
(Motivation) การแสดงออกทางอารมณ์ของความรูส้ กึ (Emotional expression) และด้านข่าวสาร
ข้อมูล
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2.2.3 กระบวนการในการสื่อสาร
การสื่อสาร สามารถที่จ ะคานึงถึงได้ในแง่ของกระบวนการ โดยผูว้ ิจัยได้จาแนก
ออกเป็ นสี่ลกั ษณะ ดังนี ้ จากบนลงล่าง จากล่างขึน้ บน การสื่อสารในแนวนอน และการสื่อสาร
แบบคนละหน่วยงาน และความแตกต่างในเรื่องของระดับ (อลิศรา เจริญวานิช, 2548)
1. การสื่อ สารจากบนลงล่า ง เป็ น การสื่อ สารซึ่งส่งผ่านจากล าดับ ชั้น
บังคับบัญชาลงไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ภายในองค์กรซึ่งรวมถึงนโยบาย
2. การสื่อ สารจากล่างขึน้ บน เป็ นการสื่อ สารซึ่งส่งผ่ านจากหน้าที่ขึน้ สู่
การสื่อสารในลักษณะ การประชุม ผูว้ ิจยั พบว่าหากมีการสื่อสารในลักษณะนีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ในขณะเดียวกัน ในระดับล่างสื่อสารต่อระดับสูงอย่างจริงใจ และตรงไปตรงมานัน้ ไม่ใช่เรื่องที่
จะทาได้ง่ายนัก อี กทัง้ ในการสื่อสารสาหรับทิศทางนี ้ อาจจะด้อ ยประสิทธิ ภาพที่สดุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อสาระที่ปรากฏในสารนัน้
3. การสื่อสารในแนวนอน เป็ นการสื่อสารที่สง่ ข้ามหน่วยงาน ซึ่งมีความ
จาเป็ นอย่างมากต่อการ แตกต่างเข้าด้วยกัน อาทิเช่น การติดต่อข้ามสายงานระหว่างส่วนงาน เป็ น
ต้น
4. การสื่อ สารแบบคนละหน่ว ยงานและความแตกต่า งในเรื่อ งระดับ
ภายใน แม้วา่ จะเป็ นวิธีการสื่อสารที่อาจจะมีการใช้ไม่มาก ทัง้ หมด 4 แบบนี ้ แต่ก็มีความจาเป็ นใน
สถานการณ์ท่ี ส มาชิ กในหน่วยงานไม่ส ามารถสื่อ สารอย่า งมี ป ระสิทธิ ภ าพเท่าที่ ควร โดยผ่า น
ช่องทางอื่น ๆ ได้ เป็ นลักษณะการสื่อสารที่สง่ ข้ามไปยังหน่วยงานที่ตา่ งกัน
2.3 แนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
2.3.1.ความหมายของภาวะวิกฤต
ภาวะวิ ก ฤต (Crisis) สภาวะเหตุก ารณ์ ห รือ สถานการณ์ ช่ ั ว คราวที่ ไม่ ได้ค าดคิ ด
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ขาดการเตรียมการ โดยสิ่งที่เกิดขึน้ กระจายไปในวงกว้างไปสูผ่ ทู้ ่ี
เกี่ยวข้อง จานวนไม่มากไปจนถึงมาก กระจายไปสูช่ ่ือเสียงไปจนถึงผลกาไรในการทาธุรกิจ ภาวะ
วิกฤตโดยส่วนใหญ่ จะเกิดขึน้ โดยที่ไม่มีสญ
ั ญาณ ความสาคัญการเตรียมการ นับเป็ นหนึ่งในกล
ยุทธ์ระดับองค์กรที่จาเป็ นต้องให้ความสาคัญ และนาไปอยูใ่ นแผนงานวิธี การเตรียมการทาให้เกิด
การควบคุมเพื่อสิ่งที่อาจจะตามมาในภายหลัง (ปรีดี นุกลุ สมปรารถนา, 2563)
ดังนัน้ ภาวะวิกฤตจะหมายถึง เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ เร่งด่วนกระทันหัน อาจเป็ นสิ่งที่ อยู่
เหนือความคาดหมายไม่ได้คาดคิดมาก่อน และไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ในแง่ตา่ ง ๆ และจาเป็ นต้องรีบดาเนินการรับมือและแก้ไขอย่างรวดเร็ว
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2.3.2 ประเภทของวิกฤต
(ปรีดี นุกลุ สมปรารถนา, 2563) ได้จดั ประเภทของวิกฤตไว้ ดังต่อไปนี ้
1.กลุม่ วิกฤตที่สง่ ผลไม่มาก อาทิ ความรุนแรง ในที่ทางาน การถูกใส่ความต่างๆ
2. กลุม่ วิกฤตที่เป็ นเหตุเผอิญ องค์กรดาเนินธุรกิจแล้วนาไปสูภ่ าวะวิกฤต โดยไม่ได้
เจตนา ความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับกลาง เช่น การปฏิบตั ิงานในภาวะยากลาบาก
3. กลุ่มวิกฤตที่สามารถเตรียมการไว้ก่อ น เกิดโดยคนทาหละหลวม ตัวอย่าง การ
หละหลวมที่คนเกิ ดบกพร่องนาไปสู่อุบัติเหตุ การหละหลวมในหน้าที่ อาทิ การไม่ซ่ือ สัตย์ การ
ปลอมแปลงเอกสารหรือผลตรวจสอบต่างๆที่สง่ ผลต่อความน่าเชื่อถือ
มีสองแบบใหญ่ๆ คือ
1. วิกฤตที่ทราบมาก่อน โดยการคาดคะเนว่ามีโอกาสจะเกิดขึน้ แต่ไม่ทราบว่าจะเกิด
เมื่อใด หากเราคาดคะเนถึงโอกาสเกิดวิกฤตการณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็ควรที่จะมีแผนรองรับ
ในอนาคตไว้
2. วิกฤตที่ไม่ทราบมาก่อ น ไม่มีทิ ศทาง ไม่มี โอกาสใดที่คิดว่าจะเกิ ด โดยขาดการ
วางแผนเตรียมการ เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือการกระทาผิดทางอาญา
จากแนวคิดดังกล่าวอาจสรุ ปได้ว่า ภาวะวิกฤตมี สอง ประเภทหลัก ดังต่อ ไปนี ้
ภาวะวิกฤตที่คาดเดาล่วงหน้าได้ โดยสาเหตุมักเกิ ดมาจากปั จจัยภายใน เช่น ความผิดพลาดใน
การบริหารงาน และอี กประเภทคือ ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ โดยสาเหตุมัก
เกิดขึน้ จากปั จจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ
2.3.3 ขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤต
(ปรีดี นุกุลสมปรารถนา, 2563) ได้แบ่งขัน้ ตอนสาหรับการจัดการภาวะวิกฤตไว้ 4
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารให้ชดั เจน
เมื่อใดก็ตามที่เกิดภาวะวิกฤตขึน้ องค์กรจาเป็ นต้องกาหนดแนวทางในการสื่อสาร สิ่ง
ที่จะดาเนินการให้ชดั เจน เหมาะสมสอดคล้องถึงเหตุการณ์ และแนวทางสาหรับการเตรียมการใน
ลาดับถัดไป
2. เลือกวิธีในการเตรียมการ
โดยวิธีมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึน้ โดยวิธีการจะมีเป็ นลาดับทัง้ สิน้
สี่กลุม่ ด้วยกัน
กลุม่ ปฏิเสธ องค์กรจะปฏิเสธว่าไม่รูเ้ ห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึน้ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ที่เกิด
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โจมตี โดย การโต้ตอบออกมานัน้ ดาเนินคดีฟอ้ งร้องกลับ
ปฏิเสธ โดย การที่อ งค์กรต้อ งมั่นใจว่าเหตุการณ์วิกฤตที่เกิ ดขึน้ ไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
วิธีการกล่าวโทษ โดย การที่องค์กรหาผูร้ บั ผิดชอบที่เป็ นกลุม่ ที่บริษัทจ้าง
ดาเนินงานแทน โดยมี ความจริง โดยส่วนงานรับจ้าง ดาเนิ นการและกระทาความผิด โดยการ
ละเลย การทาหน้าที่มีคาสั่ง ถึงสามารถดาเนินการตามวิธีการนี ้
กลุม่ สาคัญ การลดความน่าเชื่อถือ ทาให้ช่ือเสียงขององค์กรได้รบั ผลกระทบไม่
มากนัก จาแนกได้ดงั นี ้
วิธีการขออภัย โดย การปฏิเสธถึงความตัง้ ใจที่จะให้เกิดวิกฤตขึน้
วิธีการให้เหตุผล โดย บอกความจริง เพราะคนที่ เคราะห์รา้ ยมักมี ส่วน
เกี่ ยวข้อ งให้เกิ ดเหตุก ารณ์ต่า งๆด้วย แต่ตอ้ งมี ห ลักฐานพิ สูจ น์ชัด เจน โดยเป็ น การปรับ ความ
เลวร้ายที่จะส่งผลในวงกว้างต่อชื่อเสียงขององค์กรได้ดีขนึ ้
กลุม่ บูรณะ หรือวิธีฟื้นฟูช่ือเสียง
ชดเชย ในแบบต่างๆ
ขอโทษ คือ ออกมาขอโทษรับผิด เยียวยา
เสริม หรือเยียวยาต่างๆในเหตุการณ์ภาวะใช้เสริมกลุม่ อื่นๆ
เตือน เพื่อให้ทราบ
ชื่นชม เพื่อให้กลุม่ เกิดความรูส้ กึ ที่ดี
วิธีผตู้ กเป็ นเหยื่อ
3. วางแผนสื่อสารกับผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
เหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึน้ นัน้ จาเป็ นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับทัง้ คนภายในองค์กร
ในเหตุการณ์วิกฤต มวลชน ส่วนได้สว่ นเสีย เพื่อสิ่งที่ดี ซึ่งควรปฏิบตั ิดงั นี ้
แยกแต่ละกลุม่ ในการรับข้อมูลข่าวสารให้ชดั เจน การสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมาย
แต่ละกลุม่ นัน้ จาเป็ นต้องแยกประเภทเนือ้ หาข่าวสารที่เหมาะสม
เตรี ย มเนื ้อ หาให้ พ ร้อ ม สื่ อ สารอย่ า งตรงไปตรงมาให้เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะ
กลุม่ เป้าหมาย
เลือกใช้ส่อื อย่างเหมาะสมที่เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดตัง้ ทีมเฉพาะกิจและผูแ้ ถลงการณ์
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การตัง้ ทีมงานที่เกี่ยวข้อ งและสาคัญ เพื่อดาเนินการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่
ต้องแถลงการณ์ จาเป็ นต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
ทีมงานต้องมี อานาจอย่างเต็มที่ในการดาเนินงาน เพราะวิกฤตการณ์ท่ีเกิ ดขึน้
เป็ นเรื่องเร่งด่วน
ทีมงาน ทางานภายใต้ความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึน้ ซึ่งทีมงาน
ต้อ งมี เนือ้ หา รวมไปถึงการทาความเข้าใจสถานการณ์ท่ีกาลังเผชิ ญ อยู่ให้ได้อ ย่างถูกต้อ งและ
ชัดเจน
จากแนวคิดการบริหารจัดการภาวะวิกฤตข้างต้น เป็ นการกล่าวถึงขัน้ ตอนต่างๆที่
ใช้ในการจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งภาวะวิกฤตเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ แบบกระทันหันโดยไม่ทนั คาดคิด และ
ขัน้ ตอนในการจัดการภาวะวิกฤต เป็ นสิ่งที่หน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยความรู ้
ความเข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ท่จี ะเกิดในอนาคตได้ จึงจะเกิด
ประโยชน์กั บ หน่ ว ยงานและประชาชนอย่ า งแท้จ ริง และในการศึ ก ษาครัง้ นี ้ผู้วิ จั ย จึ ง มุ่ ง ให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งเป็ นการให้ความสาคัญกับหน่วยงานและผูท้ ่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็ นปั จจัยที่จะทาให้การจัดการภาวะวิกฤตประสบความสาเร็จ
2.4 ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับแรงงานต่าง
2.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน, 2563)
คนต่างด้าว คือบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย โดยทางานซึ่งใช้กาลังกายหรือ
ความรู ด้ ว้ ยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อ่ื นใดหรือไม่ก็ตาม คนต่างด้าวต้อ งได้รบั ใบอนุญ าต
ทางานโดยมีฐานะเป็ นลูกจ้าง
คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราวตาม กฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง จาแนกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
(1) ประเภททั่วไป หมายถึง แรงงานต่างด้าวที่มีฝีมือและทางานอยู่ในระดับสูง
หรือเป็ นแรงงานที่ถกู ส่งมาจากบริษัทในต่างประเทศที่เข้ามาทาการลงทุนในประเทศไทย หรือเข้า
มาทางานชั่วคราวในงานที่ตอ้ งใช้ฝีมือ และเทคโนโลยีชนั้ สูง
(2) ประเภทตลอดชี พ หมายถึ ง คนต่า งด้าวซึ่ ง ได้รบั ใบอนุญ าตท างานตาม
ประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับ ที่ 322 ข้อ 10 (10) มีสาระสาคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าว
ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม กฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองและทางานอยู่แล้วก่อ นวันที่ 13
ธันวาคม 2515 ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนัน้ เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่”
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(3) ประเภทแจ้งการทางาน หมายถึง แรงงานต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็ นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยเข้าเมืองเพื่อทางานอัน มีเหตุจาเป็ น โดยจะมี ระยะเวลาใน
การทางานไม่เกิน 15 วัน และจะทางานดังกล่าวได้ เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
(4) ประเภทพิสจู น์สญ
ั ชาติ หมายถึง การหลบหนีเข้าเมื อง ระหว่างรอการส่งตัว
กลับมีการอนุญาตให้สามารถทางานได้ 2 งาน คือ งานประเภทกรรมกร งานในบ้าน มีใบอนุญาต
ทางานที่เป็ นบัตรสีชมพู และได้รบั แก้ไขสถานะจากแรงงานต่างด้าวประเภทหลบหนีเข้าเมือง มา
เป็ นแรงงานที่เข้าเมืองมาโดยถูกต้องตามกฎหมายและที่ได้รบั การพิสจู น์สญ
ั ชาติและมีรบั เอกสาร
รับรองสถานะจากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางเรียบร้อย ได้แก่ หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary
Passport) หรื อ เอกสารรับ รองบุ ค คล (Certificate Of Identity) เป็ นต้น เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตทางาน โดยได้รบั ใบอนุญาตทางานเป็ นชนิดบัตรสีเขียว
ในการศึกษาครัง้ นีแ้ รงงานต่างด้าวจะหมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย
ที่ทางานโดยใช้กาลังกายหรือความรู ด้ ว้ ยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งใน
งานนีจ้ ะเจาะจงไปที่แรงงานต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตเข้าทางานตามแนวทางการดาเนินงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
2.5 แนวทางการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว
ทุก ภาคส่วนควรให้ค วามสนใจจากการน าบทวิค ราะห์ก รณี ป ระเทศสิงคโปร์ม าเป็ น
กรณีศกึ ษา เนื่องจากสิงคโปรมีผตู้ ิดเชือ้ เพิ่มขึน้ วันละกว่าพันราย ซึ่งกว่าร้อยละ 60 ของผูต้ ิดเชือ้ ใน
สิงคโปร์สมั พันธ์กับแรงานข้ามชาติท่ีอาศัยในหอพัก ประเทศไทยมีแรงานต่างด้าว ที่ได้รบั อนุญาต
ทางาน 2,814,481 คน และพบการแพร่ระบาดในกลุม่ แรงงานต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายในศูนย์
กักกัน ตรวจคนเข้าเมื อง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อ เป็ นการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม ลด
ความสี่ยง เข้าสูห่ มู่บา้ น/ชุมชนไทยและต่างด้าวกระทรวงสาธารณสุข เห็นความสาคัญในการเฝ้า
ระวัง ในกลุม่ แรงานต่างด้าว จึงได้สนับสนุนการดาเนินงานในพืน้ ที่เสี่ยง 7 พืน้ ที่ท่มี ีจานวนแรงงาน
ต่งด้าวที่ได้รบั การอนุญาตเข้าทางานมากที่สดุ และจังหวัดพืน้ ที่ชายแดนที่ได้รบั การคัดเลือก โดยมี
จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นต้นแบบในการดาเนินงาน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2563)
1. การเตรียมความพร้อม อสต. ในการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19
การเตรียมความพร้อมก่อนการดาเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ใน
กลุ่ม แรงงานต่างด้าวจะต้อ งเตรียมความพร้อ มทัง้ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัค รสาธารณสุข และสิ่ง
สนับสนุนการดาเนินงานดังนี ้
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1.1 ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทีมจังหวัด บูรณาการความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่
1. สานักงานสาธารณสุขสุขจังหวัด
1. สร้างและพัฒ นากลไก เครื่อ งมื อ และระบบการดูแล เฝ้าระวัง
โดยใช้ระบบการดูแล เฝ้าระวังโรคโควิด 19 ปกติ ของ อสม.ที่มีอยู่ เชื่อม ประสานการดาเนินงาน
กับสถานประกอบการและ อสต. ผนวกกับมาตรการเฝ้าระวังโรคของแต่ละพืน้ ที่/ชุมชน
2. ให้ความรู ้ และสร้างความตระหนัก ในการป้องกัน โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) แก่กลุม่ แรงงานต่างด้าว โดยเน้นการสวมหน้ากากอนามั ย การ
พัฒนาความสะอาดส่วนบุคคล ที่พกั และหมู่บา้ น/ชุมชน การเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงการ
จัดทาพืน้ ที่หอพัก หมู่บา้ น/ชุมชนต่างด้าว นาร่องในการป้องกันโรคโควิด 19
3.ในกรณี ข องจังหวัด ที่ ไม่ มี อ าสาสมัค รสาธารณสุข ต่า งด้า ว
(อสต.) ในพืน้ ที่ให้สร้างและพัฒนาแกนนาแรงงานต่างด้าวตามบริบท เพื่อมาดาเนินงานร่วมกับ
อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. สานักงานแรงงานจังหวัด
1. ชีเ้ ป้า พืน้ ที่เสี่ยง และพืน้ ที่ท่มี ีแรงงานต่างด้าวสูง
2. ประสาน กากับ ติดตาม สถานประกอบการ
3. สนับสนุนการสร้างและพัฒ นาแกนนาแรงงานต่างด้าวตาม
บริบ ทเพื่ อ มาด าเนิ น งานร่ว มกับ อสม. และเจ้าหน้า ที่ ส าธารณสุข ในกรณี ข องจัง หวัด ที่ ไม่ มี
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)
3.เหล่ากาชาดจังหวัด
1. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการดาเนินการของ อสต.และแกน
นาแรงงานต่างด้าว
2. ให้ความรู ้ และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคโควิด 19
แก่แรงงานต่างด้าว
3. สนับสนุนของรางวัลนาแจ้ง สาหรับผูแ้ จ้งเบาะแสผูท้ ่ีมีความ
เสี่ยงผ่านแอปพลิเคชั่นพ้นภัย
4. ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ได้รบั ผลกระทบจากโรค
โควิด 19
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5. สนับสนุนการสร้างและพัฒ นาแกนนาแรงงานต่างด้าวตาม
บริบ ทเพื่ อ มาด าเนิ น งานร่ว มกับ อสม.และเจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุข ในกรณี ข องจัง หวัด ที่ ไม่ มี
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)
ทีมอาเภอ พี่เลีย้ งทีมระดับตาบล ประสานส่งต่อข้อมูลการดาเนินงาน ร่วมกับทีม
ระดับตาบล เข้าตรวจสอบกรณี พบกลุ่มเสี่ ยงในพืน้ ที่ หากพบว่าเป็ นผูต้ ิดเชือ้ ส่งต่อโรงพยาบาล
ศูนย์เพื่อรักษา
ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพ.
1. เป็ นพี่เลีย้ งให้กบั อสม. และอสต. หรือแกนนาในการดาเนินงานค้นหาและคัด
กรองกลุม่ เสี่ยง
2. จัดทาทะเบียน อสต. หรือแกนนา
3. ให้ความรูก้ บั อสต. และ แกนนาแรงงานต่างด้าว ก่อนออกปฎิบตั ิงาน
4. ด าเนิ น การประเมิ น สุข ภาพ อสต. และแกนน าแรงงานต่า งด้า ว ก่ อ นออก
ปฎิบตั ิงาน
5. ดาเนินการร่วมกับ อสต.และแกนนาแรงงานต่างด้าว ในการออกค้นหาและคัด
กรองกลุม่ เสี่ยง
6. รวบรวมผลการด าเนิ น งาน พร้อ มทั้ง ส่ง รายงานในกลุ่ม ไลน์ COVD – 19
Migrant
1.2 ระบุพนื ้ ที่ดาเนินการ
ระบุพืน้ ที่ในการดาเนินการค้นหาและคัดกรอกกลุม่ เสี่ยงให้ชัดเจน ตามบริบทของ
แต่ละพืน้ ที่ เนื่องจากแต่ละจังหวัด แต่ละพืน้ ที่ มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน
แยกกันอยูอ่ าศัยตามบริบท ดังนี ้
1. หอพัก
2. ที่ทางาน
3. ตลาด
4. ชายแดน
5. แคมป์
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ทัง้ นีแ้ ต่ละบริบทจะมีความหนาแน่น และวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ การ
ระบุพืน้ ที่ดาเนินการที่ชัดเจน จะทาให้เกิดการจัดระบบเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในกลุม่ แรงงานต่าง
ด้าว ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
1.3 ทีมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) และ อาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ควรมีการเตรียมความพร้อม ดังนี ้
1.3.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น อสม.
1. จัดตัง้ ทีม
2. อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็ นพี่เลีย้ งให้กบั อสต.
3. ให้ความรูแ้ ละวิธีปอ้ งกันโรคโควิด 19 แก่อสม.
1.3.2 อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)
กรณี ไม่มี อสต.
กรณี พื ้น ที่ ท่ี ไม่ มี อสต. หรือ แกนน าแรงงานต่า งด้า ว
สามารถอบรม และพัฒนา อสต. หรือ แกนนาแรงงานต่างด้าว โดยใช้หลักสูตร อสต. พ.ศ. 2557
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือปรับใช้เนือ้ หาบางส่วน เพื่อให้ อสต. หรือแกนนาแรงงานต่าง
ด้าว ร่วมดาเนินงานกับ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคโควิด 19
ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
กรณี มี อสต. ดาเนินการดังนี ้
1. ประเมินสุขภาพ อสต.
ประเมิ นสุขภาพของ อสต. ตามแบบประเมิ น
สุขภาพสาหรับผูป้ ฎิบตั ิงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว เพื่อเป็ นการ
ประเมินความพร้อมของ อสต. ก่อนออกปฎิบตั ิงาน
2. ให้ความรู ้ และวิธีปอ้ งกันโรคโควิด 19 แก่ อสต.
3. ให้ความรู ใ้ นการใช้ส่อื การสื่อ สาร และช่องทางการ
รายงาน
บทบาทของ อสต.
1.) เฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหากลุม่ เสี่ยง
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- สอบถาม/สังเกตอาการ หากมี อ าการ ให้ส่งต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ใกล้บา้ นหากไม่มีอาการ อสต. ติดตามครบ 4 วัน (รายงานผลเมื่อครบ 14 วัน) ช่วงติดตามหากมี
อาการให้สง่ ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั
- จัดทาบัญชีรายชื่อกลุม่ เสี่ยง
- รายงานผลให้เจ้หน้าที่สาธารณสุขในพืน้ ที่
2 ) ทาตนเป็ นแบบอย่างให้ความรูแ้ ละดูแลแรงงานต่างด้าว
- หมั่นล้างมื อ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย งดการรวมกลุ่ม งด
ร่วมวง
- ให้ค วามรู ้ แก่ แ รงงานต่ า งด้า ว ในการปฏิ บัติ ตัว และดูแ ลตนเองใน
หอพัก/บ้านพัก/แคมป์ และงาน ในสถานการณ์โควิด 19
- ชักชวนให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการ และร่วมเป็ นแกนนา
หอพัก
-ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งต่างๆอย่างเคร่งครัดและเคารพ
กฎหมายไทย
- จัดการสิ่งแวดล้อม และความสะอาดของชุมชน (ทาความสะอาดที่พกั &
ชุมชน)
3) ช่วยเหลือ
- ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบือ้ งต้น
- ให้การปฐมพยาบาลทางจิตเบือ้ งต้น
- แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต อาหาร/เศรษฐกิจ
- เยี่ยมติดตาม แบ่งปั น ให้คาแนะนา เสริมพลังใจ
4 ) รณรงค์ ส่งเสริมมาตรการ Social Distancing และสร้าง New normal
-ให้ความรู ค้ วามเข้าใจ สร้างความตระหนักใน Social Distancing และ
New normal
- ร่วมสร้างมาตรการ Social Distancing /New normal และติดตามการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการในชุมชนต่างด้าว
- หมั่ น ล้า งมื เว้น ระยะห่ า งทางสัง คม สวมหน้า กากอนามั ย งดการ
รวมกลุม่ งดร่วมวง
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- เป็ นตันแบบในการปฏิบตั ิตวั ให้กบั กลุม่ แรงานต่างด้าว
1.4 เตรียมอุปกรณ์ปอ้ งกันตัว และอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
1.4.1 อุปกรณ์ปอ้ งกันตัว สาหรับ อสม.และอสต. ได้แก่
1) หน้ากากอนามัย
2) แอลกอฮอล์เจล
1.4.2 อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
1) สื่อความรู ้ สามารถศึกษา และดาวน์โหลดสื่อได้ทาง
(1) เว็บไซต์ ศูนย์บริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เช่น ชุด
ความรูก้ ารป้องกันโรคโควิด - 19 ฉบับ 5 ภาษา โปสเตอร์ และแผ่นพับเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019
(2) Facebook Fanpang: Migrant Health Volunteers อ ส ต . ร พ .
สมุทรสาคร
(3) แผ่นพับความรูโ้ รคโควิด 19 3 ภาษา สภากาชาดไทย
(4) สื่ อ ออนไลน์ การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ ง ให้จิ ต ใจ 1 บทเรีย น มี
ทัง้ หมด 8 บทเรียน /8 วัน
(5) คู่ มื อ การปฎิ บั ติ ง านที ม ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาจิ ต ใจทุ ก ระดั บ กรม
สุขภาพจิต
(6) แนวทางการฟื ้ นฟูจิตใจ
2.) แบบรายงาน/แบบประเมิน
(1) แบบรายงานเคาะประตูบา้ น อสต.
(2) แบบประเมินสุขภาพจิต
2. ค้นหาและคัดกรองกลุม่ เสี่ยง
การดาเนินการค้นหาและคัดกรองกลุม่ เสี่ยงในกลุม่ แรงงานต่างด้าว สามารถแบ่ง
กลุม่ เป้าหมายออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ในหมู่บา้ น/ชุมชน
กลุม่ ที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยโดยไม่ผา่ นด่านและยังไม่กกั ตัว 14 วัน
กลุม่ ที่ 3 ผูท้ ่ีอยู่ในระยะใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไปร่วมอยู่
ในสถานที่ท่ผี ปู้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ปรากฏตัว
ขัน้ ตอนการค้นหาและคัดกรองกลุม่ เสี่ยง
2.1 แยกกลุม่ เป้าหมาย
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2.2 สอบถาม/สังเกตอาการ
มีไข้ ร่วมกับอาการไอ มีนา้ มูก หายใจเหนื่อย จาม เจ็บคอ
2.3 ให้ความรู ้ ให้คาแนะนา ปฎิบตั ิตวั
1) อสม. อสต. และบุ ค ลากรสาธารณสุข ให้ค วามรู ใ้ ห้ค าแนะน า ให้
คาปรึกษา รณรงค์สง่ เสริมการปฎิบตั ิตวั ในวิถีชีวิตแบบใหม่
2.) สร้างช่องทางการสื่อสารและสื่อความรู ใ้ นชุมชน เช่น มุมสุขภาพ ใน
สถานที่ทางาน หอพัก ชุมชน หรือสื่อสารผ่าน social media (กลุม่ Line Facebook หรือ เว๊บไซต์)
3.) สร้างการมีสว่ นร่วมของแรงงานต่างด้าว รวมถึงสร้างข้อตกลงการอยู่
อาศัย ในพื น้ ที่ รว่ มกัน โดยการสวมหน้ากากอนามัย การพัฒ นาความสะอาดส่วนบุ คคล ที่ พัก
ตลาดและบ้าน/ชุมชน การเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) รวมถึงการจัดทา
พืน้ ที่ หอพักชุมชนต่างด้าวนาร่อง ในการป้องกันโรคโควิด 19

3.จัดทาบัญชีรายชื่อกลุม่ เสี่ยง
อสต. ค้นหา และคัดกรองกลุม่ เสี่ยง เมื่อพบกลุม่ เสี่ยง ต้องจัดทาบัญชีรายชื่อกลุม่
เสี่ยงตามแบบฟอร์มรายงาน กรณีพบผูม้ ีอาการ ( ไข้ ไอ เหนื่อยหอบ) ส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และนาแจ้งในแอปพลิเคชั่น พ้นภัย สภากาชาดไทย หรือจัดทาข้อมูลกลุม่ เสี่ยงผ่าน google map
3.1 แบบฟอร์มการรายงาน
แบบรายงาน อสต. เคาะประตูบา้ น มีขอ้ มูลประกอบด้วย
- ชื่อผูบ้ นั ทึกข้อมูล
- หมู่บา้ น/ชุมชน/บริษัท ตลาด/ที่พกั ที่สารวจ
- แกนนาหอพัก
- บ้านเลขที่ท่สี ารวจ
- อาการของกลุม่ เสี่ยง
- กลุม่ เป้าหมาย
- การปฏิบตั ิ
ซึ่งแบบฟอร์มนี ้ อสต. จะต้องนาส่งให้แก่ทีม รพ.สตหรือรพ. ที่เป็ นพี่เลีย้ ง เพื่อรวบรวม
ต่อไป
3.2 การนาแจ้ง
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กรณีพบกลุม่ เสี่ยง อสต. สามารถนาแจ้งเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ และส่งต่อผูม้ ี
อาการสาคัญ โดยมี เงื่อนไขการใช้งาน คือ ผูร้ ายงานจะต้อ งมี รายชื่ อเป็ นผูร้ ายงาน ซึ่งการเพิ่ ม
รายชื่อเป็ นผูร้ ายงาน ต้องส่งข้อมูลให้กับทางสภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มบัญชี รายชื่อ รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. เลขประจาตัว 13 หลัก
2. ชื่อ นามสกุล
3. พืน้ ที่รบั ผิดชอบ
4. สัญชาติ
3.3 บันทึกข้อมูลกลุม่ เสี่ยงผ่าน google map
การจัดเก็บข้อมูลกลุม่ เสี่ยงใน google map เพื่อบอกให้ทราบตาแหน่งของกลุ่ม
เสี่ยง โดยผูร้ ายงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทงั้ ข้อความและรูปภาพ ได้ตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. สร้างบัญชีผใู้ ช้งานใน www.gmail.com
2.ลงชื่อเข้าสูร่ ะบบ เพื่อเข้าใช้งาน
3. เข้าใช้งานเมนู แผนที่ หรือ google map
4. เมื่อปรากฎแผนที่ให้คลิกเลือกเมนู และคลิกเลือก My Maps
5. คลิก สร้างแผนที่ เพื่อสร้างข้อมูล ณ บริเวณที่พบกลุม่ เสี่ยง
6. บันทึกข้อมูล รูปภาพ และระบุตาแหน่งของกลุม่ เสี่ยง
4. การเยี่ยมติดตามให้ครบ 14 วัน
อสต. เยี่ยมติดตามกลุม่ เสี่ยงให้มีการกักตัวครบ 14 วัน นับแต่วนั ที่ผนู้ นั้ เดินทาง
ไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด พร้อมให้คาแนะนาการปฎิบตั ิตวั และให้ขอความร่วมมือผูน้ นั้
ให้งด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บา้ น /ชุมชนไว้ก่อน หรือพักอาศัยอยู่
แต่ในบ้านเรือ น/หอพัก เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน แล้วให้บัน ทึกและรายงานผลให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขใกล้บา้ นทราบ กรณีพบว่ามีอาการให้สง่ ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดย อสต. สามารถ
ติดตามผ่านช่องทาง ดังนี ้
1.) อสต. ออกเยี่ยมติดตามไปยังบ้านกลุม่ เสี่ยงที่มีการกักตัว
2.) ใช้ช่องทางการสื่อสาร ช่น โทร แชทไลน์ หรือวิดีโอคอล เพื่อสอบถามอาการ
ในขณะเยี่ยมติดตามกลุม่ เสี่ยงให้มีการกักตัวครบ 14 วัน หรือเมื่อติดตามครบ 14 วัน
1.) กรณีมีอาการไข้ ไอ เหนื่อยหอบ ให้ดาเนินการส่งต่อเจ้าหน้าสาธารณสุข
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2.) กรณีไม่มีอาการ ให้ดาเนินการมอบสติกเกอร์ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์
5. การรายงานผลการดาเนินงาน
5.1 อสต.
1.) ผลการค้นหาและคัดกรองกลุม่ เสี่ยง
รายงานผ่านแบบรายงาน อสต. เคาะประตูบา้ น ส่งให้กบั เจ้าหน้าที่
2.) รายชื่อกลุม่ เสี่ยง
นาแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่นพ้นภัย ของสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อข้อ มูลกลุม่ เสี่ยง
และ
ขอรับการช่วยเหลือด้านทรัพยากรต่างๆ
5.2 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ รพ.
เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุข รายการผลการด าเนิ น งานในพื ้น ที่ ข องตน ตามแบบ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ อสต/แกนนา ในการเฝ้าระวังโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ในแรงงานต่า งด้าวโดยเริ่ม ดาเนิน การตัง้ แต่วัน ที่ 2 พฤษภาคม 2563 และรายงานผลการ
ดาเนินงาน ทุกๆวันอังคาร พร้อมทัง้ สามารถส่งต่อเรื่องราวการดาเนินงานในพืน้ ที่ ผ่าน 2 ช่องทาง
ได้แก่
1) กลุม่ Line : COVID-19 Migrant
2.) E mail : suphitsara.moph@gmail.com
6. การเยียวยาด้านจิตใจ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด 19
6.1 การช่วยเหลือ
การช่วยเหลือ ต่างด้าวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิ ด 19 โดยแจ้งรายชื่ อ ผู้
ได้รบั ผลกระทบผ่านทางแอปพลิเคชั่นพ้นภัย เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย โดยใช้
บัญชีรายชื่อเดียวกับการแจ้งรายงานกลุม่ เสี่ยง
6.2 การเยียวยาด้านจิตใจ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด 19
1.) ประเมิ น คัด กรองสุขภาพจิ ต เบื อ้ งตัน โดยใช้แบบคัด กรองซึมเศร้า (2Q) ของกรม
สุขภาพจิต
2.) ปฐมพยาบาลด้านจิตใจ โดยใช้หลัก 3 ส คือ
(1) สอดสอง มองหา ผูท้ ่ตี อ้ งการรับความช่วยเหลือ
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(2) ใส่ใจรับฟั ง รับฟั งความกังวลที่เกิดขึน้ โดยใช้คาถามปลายเปิ ดในการ
สนทนา เช่น "ช่วงนีม้ ี เรื่องอะไรที่ทาให้คุณไม่สบายใจหรือ รบกวนจิ ตใจคุณไหม ครับ /
คะ"
(3) ส่งต่อ เชื่อมโยง ประสานส่งต่อข้อ มูลผูท้ ่ีตอ้ งการรับความช่วยเหลือ
ให้กับจ้าหน้ท่ีสาธารณสุข หน่วยบริการในพืน้ ที่ บูรณาการทางานร่วมกับ ผูใ้ หญ่บา้ น กานัน ซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ตามแนวทางของ ศบค.มท
3) เยี่ยมติดตาม ให้คาแนะนา และให้กาลังใจ แก่ผทู้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบ

2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ผูว้ ิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานที่เกี่ยวข้อ งกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว ซึ่งได้รวบรวมมา ดังนี ้
(ศศิธร ตัง้ สวัสดิ์, 2563) การศึกษาครัง้ นี ้ แรงงานต่างด้าว พืน้ ที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8
ท าการศึก ษาตั้งแต่เดื อ นมิ ถุน ายน 2560 ถึ ง มิ ถุน ายน 2561 เป็ น เวลา 1 ปี กลุ่ม ตัว อย่า ง คื อ
หน่วยงานที่เกี่ ยวทัง้ ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาแบ่งเป็ น 3 ระยะ คื อ
ระยะแรกเกี่ยวกับปั ญหา ระยะที่สอง มีพนั ธกิจร่วมกัน ในการจัดการระบบ และสุดท้ายระยะที่สาม
แก้ไขระบบ รายงานจากสวัสดิการแรงงานจังหวัด รายงานการจัดบริการเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน โดย
เลือกผูร้ บั ผิดชอบแบบเจาะจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ขอ้ มูลเนือ้ หา ผลการศึกษาพบว่า
โดยในระยะแรกนัน้ ยังไม่มีกระบวนการข้อมูลแรงงานที่เป็ นระบบเท่าที่ควร เนื่องจากมีขอ้ จากัดใน
ด้านต่างๆ ระยะที่สอง จากปั ญหาได้มีการเสนอแนะการจัดระบบ และมาตรการร่วมกัน และใน
ส่วนระยะที่สาม มีการจัดการกาหนดแผนงาน และมาตรการแนวทางในการปฎิบตั ิงานสาธารณสุข
ในกลุม่ แรงงานต่างด้าวด้านของเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 เพื่อกาหนดให้ป็นวาระร่วมกัน
(วิชาญ คิดเห็น , 2563) การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการนี เ้ พื่อ เฝ้าระวังป้อ งกันทางระบาดวิทยา
รวมไปถึ ง การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคหั ด ในกลุ่ ม แรงงานต่ า งด้า ว อ าเภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด
นครราชสีมา ซึ่งมีการแบ่งการศึกษาออกเป็ นเป็ น สามระยะด้วยกัน เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง
โรคหัดในโรงพยาบาล 24 ราย โรงงาน 6 ราย แรงงานเมี ยนมาที่มีอาการป่ วยและไม่ได่มีอ าการ
ป่ วยเป็ นโรคหัดจานวน 10 ราย ด้วยกัน ในระยะที่สอง การเฝ้าระวังการเกิดโรคหัดในโรงพยาบาล
30 รายและโรงงานอีก 15 ราย ระยะที่สามสุดท้าย ทาแบบประเมินเพื่อป้องกันโรคหัดกลุม่ แรงงาน
ต่างด้าวชาวเมียนมา 200 ราย ด้านความพอใจกับการให้บริการ อีกในจานวน 300 ราย เก็บข้อมูล
ระในเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2562 วิจัยเชิ งปริมาณและสารวจ และมี การเก็ บรวบรวม
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ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก มรูปแบบการสนทนากลุม่ และสุดท้ายมี การ
สังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม ในเชิงปริมาณวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณา และเชิ งคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนือ้ หา โดยผลการศึกษาพบว่า 1) การระบาดมาจากการที่แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัดหนาแน่น สถาพแวดล้อ มไม่ดี ทาให้เสี่ยงต่อการเกิ ดการแพร่ระบาดได้ง่าย 2) ชาว
เมียนมาตาบลสูงเนิน ประกอบด้วยแนวทางที่สาคัญ คือ แนวทางการเฝ้าระวังเริ่มตัง้ แต่ การซัก
ประวัติ การคัด กรอง ค้น หากลุ่ม เสี่ ย ง การสื่อ สารข้อ มู ล โดยการส่ง ต่อ การรัก ษา การพัฒ นา
อาสาสมัครชาวเมี ยนมา ให้มีความเข้าใจในการระบาดของโรค ดูแลที่อยู่อาศั ยของแรงงานต่าง
ด้าวให้ถูกหลัก 3) หลังจากการพัฒนาพบว่าแรงงานมีทกั ษะความรู เ้ พิ่มขึน้ ในร้อยละ 37.18 ได้รบั
วัคซีนป้องกันโรครวมไปถึงมี บตั รประกันสุขภาพเพอ่มขึน้ อยู่ท่ี รอ้ ยละ 36.14 และสุดท้ายความ
พอใจในเรื่องของการเข้ารับบริการอยู่ท่ี ร้อยละ 86.8 และการรับวัคซีนของแรงงานผ่านเกณฑ์ท่ี
ร้อยละ 95
(นิภา มหารัชพงศ์, 2553) บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริหาร ปั ญหาเอดส์ในแรงงานต่างด้าวไม่ได้
เป็ นเพียงแต่ การเคลื่อนย้ายแรงงานทัง้ คนไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในพืน้ ที่
เป็ นจานวนมาก จากข้อมูลสานักระบาดวิทยา พ.ศ. 2551 ร้อยละ 3 เฝ้าระวังพฤติกรรมติดเชือ้ เอช
ไอวีในกลุม่ แรงงานต่างด้าว จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2551 แรงงานต่างด้าวที่มาตรวจสุขภาพเป็ นร้อยละ
2.54 การมีเพศสัมพันธ์กบั ชานอื่น / หญิ งอื่นที่ไม่ใช่แฟนหรือคนรัก ต่ามากร้อยละ 5 – 10 ปั ญหา
การย้ายที่อยู่ หรือการเล็ดรอดข้ามชายแดนมา การเปลี่ยนนายจ้าง และการอพยพ ทาให้ยากใน
การติดตามการรักษา ยากมากขึน้ แนวคิดรู ปแบบการป้องกันเอดส์ในกลุม่ แรงงานต่างด้าวทัง้ ที่
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ควรประกอบ1) โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และวิธีการป้องกัน 2)
อาสาสมัครแกนนาแรงงานต่างด้าว 3) การปรับระบบแรงงานต่างด้าวจดทะเบียน 4) องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น สมรรถนะ การดาเนินการในด้าน 1) การให้ความรูเ้ กี่ยวกับเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัม พันธ์วิธีก ารป้อ งกัน และควรมี ก ารอบรมทัก ษะการสื่อ สารหรือ การผลิต สื่อ 2) แกนน า
แรงงานต่างด้าว (อสต.) และการยกย่องอาสาสมัครแกนนา การกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือ ก
อาสาสมัครแกนนาแรงงานต่างด้าว การจัดเตรียมหลักสูตรการอบรม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ ของอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว 3) การพัฒ นาทักษะการสื่อ สารเบื อ้ งต้น ให้กับ
ผูป้ ฏิบัติงาน 4) แรงงานกับชุมชน ทัง้ ทาง การสร้างแกนนาอาสาสมัครแกนนาแรงงานต่างด้าว
ต่อเนื่องเพื่อลดปั ญหาการย้ายถิ่น พบว่า อาสาสมัครแกนนาแรงงานต่างด้าว (Peer educators)
ส่วนการดาเนินโครงการให้ความรูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การให้
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ความรู ท้ ่ี เกี่ ย วข้อ งกับ เอชไอวี /เอดส์ โดยผ่ า นอาสาสมั ค รสาธารณสุข แรงงานต่ า งด้า ว การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับ การปรับมุมมองที่มีตอ่ แรงงานต่างด้าว ในกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องอาจจะสรุปได้วา่ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว ปั ญหาที่ทาให้เกิดการระบาดของโรค มีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น
มาจากการที่แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ชุมชนหนาแน่น แออัด อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูก
สุขอนามัย และแรงงานต่างด้าวเองยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในการป้องกันโรค และยังถูกเพิกเฉย
จากหน่ว ยงานภาครัฐ จึ งเป็ น สาเหตุส าคัญ ที่ท าให้เกิ ดการระบาดของโรคต่างๆได้ง่าย ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องและผูท้ ่ีมีหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรงจึงจาเป็ นต้อ งมี แนวทางในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค ในกลุม่ แรงงานต่าวด้าว
2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทาง การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่าง
ด้าว

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 3
ระเบียบวิธวี ิจัย
3.1 การออกแบบการวิจัย
ในการออกแนวทางการศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษา
โดยใช้แ นวทางเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) แบบกรณี ศึก ษา (case study method)
ประเภทกรณีศึกษาเดี ยว (Single Case Study) โดยให้ความสาคัญกับการแสวงหาความรูค้ วาม
จริงเชิ งประจักษ์จากทัง้ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ
โดยเน้นทาความเข้าใจปรากฎการณ์ท่ีเกิ ดขึน้ อย่างละเอียดเจาะลึก (In-depth Study) และเป็ น
องค์รวม (Holistic) โดยผูว้ ิจัยจะศึก ษาและเก็ บรวบรวมข้อ มูล โดยนาความรู ค้ วามจริงที่ได้ม า
วิเคราะห์และตีความหมาย เพื่ออธิ บายปรากฏการณที่เกิดขึน้ ให้ได้มาซึ่งคาตอบที่ครอบคลุมใน
สภาพการณ์ท่เี ป็ นอยู่ เพื่อนาไปสูก่ ารค้นหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปั ญหาในประเด็นที่จะศึกษา
ต่อไป
3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)
ในการศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
โควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ครัง้ นี ้ โดยผูว้ ิจัยได้กาหนดผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้แก่
(1.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
(2.) เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
(3.) สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ทัง้ นีผ้ วู้ ิจัยจะคัดเลือก กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จานวน 4-8
คน โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลในระดับปฏิบตั ิการ จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักด้านการดาเนินงานตามแนวทางการ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด –19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
3.3 การเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 2 วิธีการหลัก
(1) การสารวจจากเอกสาร (Document Research)
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เป็ นการสารวจข้อมูลขัน้ ทุติยภูมิ ด้านการวิเคราะห์เอกสารต่างๆทัง้ ในส่วนของ
แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจยั บทความ และแนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว เอกสารอื่ นๆที่เกี่ ยวข้อ ง และการสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต โดยมุ่งศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับ ปั ญหาที่เกิดการระบาดของโรคโควิด – 19
ระลอกใหม่ โดยมีตน้ ตอมาจากกลุม่ ของแรงงานต่างด้าว
(2.) เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
เป็ นการสัม ภาษณ์เชิ งลึก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่
แรงงานจังหวัดสมุท รสาคร และสมาชิ กเหล่ากาชาดจังหวัด สมุทรสาคร ซึ่งเป็ น การสัม ภาษณ์
โดยตรงหรือขอคาแนะนาจากผูป้ ฏิบัติงานในการค้นหาความเหมาะสมในการสัมภาษณ์ในการ
ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ของบุ ค คลจึ งท าให้ผู้วิจัย ได้ท ราบถึง ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานตามแนว
ทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลจากการสารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ ที่รวบรวม
ได้แ ล้ว มาตรวจสอบความถูก ต้อ ง และความเรีย บร้อ ย หลังจากนั้น จะน ามาประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวทางการวิเคราะห์ โดยวิธีการจาแนกชนิดข้อ มูล (Typological Analysis)
โดยมุ่งเน้นประเด็นปั ญหาในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโค
วิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าวตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อนาผลการศึกษามาวิเคราะห์และ
จัดทาข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยได้ศกึ ษาการศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว : กรณีศกึ ษาจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งแบ่งออกเป็ นปั ญหาอุปสรรค และข้อ เสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ดังต่อไปนี ้
4.1 การรับรู้ แนวทางการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว
แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่าง
ด้าว การพิจารณาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดงั ต่อไปนี ้
(1) การรับรูข้ องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
การกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับแนวทางการดาเนินงาน ข้อ มูลที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร การประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองทุนประกันสุขภาพคนต่าง
ด้า วและแรงงานต่ า งด้า ว https://fwf.cfo.in.th. ซึ่ ง การรับ รู เ้ กี่ ย วกั บ แนวทางการด าเนิ น งาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ทราบข่าวประกาศจากทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาครเป็ นส่วนใหญ่ และทราบผ่านหนังสือจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรทัศน์
โซเชี ย ลมิ เดี ย และหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ เกี่ ย วข้อ งตามล าดั บ ซึ่ ง ในช่ ว งแรกของแนวทางการ
ดาเนินงาน ยังไม่ได้รบั รายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวติดโควิด – 19 เลยแม้แต่รายเดียว โดยสะท้อน
ว่า ช่วงเวลานัน้ ที่ยังไม่พบแรงงานต่างด้าวที่ติดโควิด – 19 เลย อาจเป็ นเพราะการออกมาตรการ
และแนวทางต่างๆ ที่จะต้องมี การดาเนินการเพื่อ ควบคุม ป้อ งกัน ตลอดจนแก้ไขและเยียวยาผู้
ได้รบั ผลกระทบ โดยจังหวัดสมุทรสาครถูกจัดให้เป็ นโมเดลในหลายๆเรื่อง จึงเป็ นเรื่องที่สาคัญมาก
ที่จงั หวัดสมุทรสาครจะต้องดาเนินการอย่างเข้มข้นเป็ นจังหวัดแรกของประเทศไทย โดยหนึ่งในนัน้
คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากหน้ากากอนามัย
หรือแมสก์ เป็ นอุปกรณ์สาคัญที่จะใช้ในการป้องกันเชือ้ ไวรัสโควิด – 19 และสาหรับสมุทรสาคร
โมเดล ได้ดาเนินการในรู ปแบบของโครงการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกในพืน้ ที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ในกลุม่ แรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าว โดยการดาเนินงานนัน้ จะดาเนินงานเป็ นมาตรการ
ที่เรียกว่า เชิงรุ ก โดยจะเดินทางเข้าไปหาผูท้ ่ีเป็ นกลุม่ เสี่ยงเองและทาการตรวจคัดกรอง ว่ามีเชือ้ โค
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วิด – 19 หรือไม่ โดยจะเน้นเฉพาะกลุม่ เปราะบางเป็ นสาคัญ อาทิเช่น กลุ่มที่อยู่ในเรือ นจาเป็ น
ผูต้ อ้ งขัง กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานต่างด้าว กลุม่ ผูท้ ่ีขบั รถโดยสารสาธารณะที่ตอ้ งพบปะเจอผูค้ นมากมาย
หลากหลาย เป็ นต้น โดยมาตรการเชิงรุ กที่เข้าหากลุม่ เสี่ยงดังกล่าวนัน้ จึงถือเป็ นนโนบายที่เกี่ยว
เนื่องมาจากการที่จะทาเมืองสมุทรสาครให้นา่ อยู่ ปลอดภัย และปลอดจากโรค รวมถึงพร้อมรับมือ
ตัง้ รับกับการระบาดของโรคโควิด – 19 ในทุกระลอกได้เป็ นอย่างดี ซึ่งวิธีการตรวจหาเชือ้ จากกลุม่
เปราะบางนัน้ จะใช้วิธีการตรวจจากนา้ ลายในพืน้ ที่ทงั้ 3 อาเภอ เนื่อ งจากจังหวัดสมุทรสาครมี
ทัง้ สิน้ 3 อาเภอด้วยกัน โดยในช่วงเวลานัน้ ได้ทาการตรวจหาเชือ้ เชิงรุกทัง้ หมดจานวน 2,100 ราย
ผลปรากฏว่าไม่พบเชือ้ โดยแนวทางการดาเนินงานต่อมาที่มีความสัมพั นธ์กันคือในเรื่องของการ
สวมใส่หน้ากากอนามัย จะเกี่ ยวเนื่อ งกับการพัฒ นาตลาดให้มีความสะอาดมากยิ่งขึน้ โดยเน้น
อย่างยิ่งคือตลาดในชุมชนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นตลาดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ฝั่งทางมหาชัย
และท่าฉลอม เนื่องจากเป็ นพืน้ ที่ศูนย์กลางอาหารทะเลของประเทศไทย ทางจัง หวัดจึงต้องทาให้
ตลาดใน 2 ฝั่ งนี ้ มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐานมากที่สดุ โดยมาตรการในการควบคุมพืน้ ที่ตลาด
นัน้ ก็ได้วางแนวทางเอาไว้ในการ จับ ปรับ ปิ ด หมายความว่า ถ้าหากพ่อค้าแม่คา้ คนใดไม่ปฎิบตั ิ
ตามอาทิเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย อาจจะทาการจับมาเพื่อทาการตักเตือนก่อน แต่
ถ้า หากหลังจากนั้น พบว่ายัง กระท าการฝ่ าฝื น อยู่อี ก ก็ จ ะน าไปสู่ก ารปรับ แล้ว ถ้ามี ก ารพบว่า
เจ้าหน้าที่เองหรือผูท้ ่ีดแู ลตลาดมีการกระทาที่ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ในเรื่องของการไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตราการจังหวัดที่ได้ออกมาบังคับใช้ภายใต้การผ่อนปรน ก็จะต้องมีการดาเนินการสั่งปิ ด
ตลาดในที่สดุ เป็ นการชั่วคราว จนกว่าจะพบว่ามีการดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และอี กอย่างที่
สาคัญคือการเว้นระยะห่างทางสังคม ถือ เป็ นเรื่อ งที่ตอ้ งให้ความสาคัญค่อนข้างมาก แต่ในทาง
ปฏิบตั ิในช่วงเวลานัน้ อาจจะยังไม่เป็ นไปตามความต้องการแบบ 100 % มากนัก แต่การทางานที่
เป็ นการปฏิบตั ิงานในลักษณะเชิงรุก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 เป็ นธรรมดา
ที่ย่อมมีประชาชนบางกลุม่ ไม่เห็นด้วย หรือ มีการต่อต้านจากประชาชนที่ไม่ยอมทาตาม เพราะ
ประชาชนแต่ละคนมีความต้องการอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของการที่
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยที่หลายคนเริ่มละประมาท เพราะในช่วงเวลานัน้ คิดว่าตัวเลขของผูป้ ่ วย
ใหม่ดีขนึ ้ แล้ว จึงไม่จาเป็ นที่จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกต่อไป แต่ความประมาทของหลาย
คนทาให้สง่ ผลเสียและผลกระทบเป็ นอย่างมาก อีกทัง้ ในเรื่องของการที่จะปรับปรุ งตลาด หลายคน
ก็เห็นว่าไม่จาเป็ นที่จะต้องมีการปรับปรุ งหรือเปลี่ยนแปลงอะไร แต่น่ีจะเป็ นเหตุท่ที าให้ตลาดสูญ
หายไปได้ในที่สดุ หรือแม้แต่การเว้นระยะห่างทางสังคม หากไม่ยอมที่จะรักษาระยะห่าง ก็จะง่าย
ต่อการติดเชือ้ โควิด – 19 ได้ในที่สดุ และการควบคุมจะเป็ นไปได้ยาก เป็ นต้น

34

(2) การรับรูข้ องเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
การรับรู ข้ ่าวสารเกี่ ยวกับแนวทางการดาเนินงาน ที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
พบว่า จะทราบข่าวประกาศจากสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเป็ นส่วนใหญ่ ว่าจะต้อ ง
ท างานร่ว มกัน กับ ส านัก งานสาธารณสุข จัง หวัด สมุ ท รสาคร และรวมถึ ง เหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อร่วมมือกันในการให้ความรู ้ แก่กลุ่มเป้าหมายก็ คือ กลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยใน
เบือ้ งต้นแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เช่น การจัดทาเอกสารเผยแพร่
เพื่อให้ความรู ก้ ับแรงงานต่างด้าว โดยจัดทาเป็ นภาษาต่างด้าว เพื่ อจะได้ส่อื สารเข้าใจง่าย และ
เป็ นการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน มองสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ ได้แก่
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงยังชีพต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการในการตรวจหรือรักษาพยาบาล
ในกรณีท่ีมีประวัติในการเดินทางไปยังพืน้ ที่เสี่ยง รวมไปถึงการคัดกรอง และการกักตัวเอง 14 วัน
ตามกระบวนที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดไว้ เป็ นต้น
(3) การรับรูข้ องสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
พบว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครจะทราบข่าวจากการประกาศให้ขอ้ มูลจากทางเหล่า
กาชาดจังหวัดสมุทรสาครเป็ นส่วนใหญ่ และทราบว่าในการดาเนินงานครัง้ นี ้ จะดาเนินงานร่วมกัน
กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครด้วย โดย
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนเพิ่มเติมว่า โดยในเบือ้ งต้นทางเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาครจะทาการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการดาเนินงาน เป็ นต้น
จากข้อ มู ล ข้า งต้น พบว่ า ในส่ ว นของการรับ รู ข้ ่ า วสารเกี่ ย วกั บ แนวทางการ
ดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมี การรับรู ข้ ่าวสารจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
โดยตรง และมีการรับรูข้ ่าวสารผ่านโทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต และช่องทางอื่นๆ แต่ในทางกลับกัน
การรับ รู ข้ ่าวสารแนวทางการด าเนิ น งานเฝ้า ระวัง ป้อ งกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่ม
แรงงานต่ า งด้า ว ของเจ้า หน้ า ที่ แ รงงานจัง หวัด สมุ ท รสาครและสมาชิ ก เหล่า กาชาดจั งหวัด
สมุทรสาคร กลับพบว่า การรับรูห้ รือการทราบข่าวสารการดาเนินงานนัน้ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด
สมุทรสาครและสมาชิ กเหล่ากาชาดจังหวัด สมุทรสาครจะทราบจากการประกาศที่ สานักงาน
แรงงานจั ง หวัด และจากเหล่า กาชาดจั ง หวัด สมุ ท รสาคร ซึ่ ง มี ก ารรับ รู ล้ ่า ช้า กว่า เจ้า หน้า ที่
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สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และจะเห็นได้วา่ ภายใต้การรับรู ข้ องแต่ละหน่วยงาน มีการรับรู แ้ ค่
ภายในหน่วยงานของตนเองเท่านัน้ มิได้มีการแชร์ขอ้ มูลข่าวสารหรือแชร์การรับรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุม
โรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
4.2.1 ปั ญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะของหน่วยงาน
ในส่วนของสมรรถนะของหน่วยงาน โดยจากการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จัง หวัด สมุ ท รสาคร เจ้า หน้า ที่ แ รงงานจั ง หวัด สมุ ท รสาคร และสมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวัด
สมุทรสาคร พบว่า ปั ญหาและอุปสรรค มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ปั ญ หาและอุ ป สรรคด้า นสมรรถนะของส านัก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด
สมุทรสาคร
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามแนวทางการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว คือ ปั ญหาเรื่องบุคลากรใน
การตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังเชิงรุ ก ของจังหวัดสมุทรสาครมีไม่เพียงพอ เนื่องจากประเทศไทยนัน้
เกิ ดการแพร่ะบาดของโรคโควิด – 19 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตัง้ แต่เดือ นธันวาคม 2563 และ
เป็ นการแพร่ระบาดที่ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ แรงงานต่างด้าว
ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีประชากรที่เป็ นแรงงานต่างด้าวเป็ นจานวนมาก ยอดผูต้ ิดเชือ้ เพิ่มสูงขึน้
อย่างรวดเร็ว จึงเป็ นเหตุทาให้บุคลากรมีไม่เพียงพอ ที่จะมารองรับผูต้ ิดเชื อ้ ที่เพิ่มสูงขึน้ สะสมในทุก
วัน จึงเป็ นเหตุให้ในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยต้องส่งทีมบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข
เพื่ อมาสนับสนุนการดาเนินงานร่วมกันในการปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิ งรุ ก และการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสนาม ในพืน้ ที่จงั หวัดสมุทรสาคร ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครสะท้อน
ว่า “นอกจากปั ญหาบุคลากรที่มีไม่เพียงพอแล้ว เนื่องจากบุคลากรต้องแยกย้ายออกไปทาหน้าที่
หลายภารกิ จ ” การส่งต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ยังเจอกับปั ญ หาผูป้ ่ วย
อาการหนักหลายราย จนโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครไม่สามารถที่จะรองรับจานวนผูป้ ่ วยได้
อย่างเพียงพอ จึงต้องทาการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพ ซึ่งในช่วงเวลานัน้
โรงพยาบาลในกรุ ง เทพได้ม าช่ ว ยเหลือ โดยการรับ ผู้ป่ วยไปดูแ ล จึ ง ท าให้จังหวัด สมุท รสาคร
สามารถเดิน หน้าต่อไปได้ นอกจากนั้นแล้ว โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลจังหวัด
ราชบุรี หรือโรงพยาบาลข้างเคียงในหลายแห่ง ยังได้ทาการประสานให้ความช่วยเหลือในการรับ
ผูป้ ่ วยไปดูแลอีก จึงทาให้โรงพยาบาลหลักของจังหวัดสมุทรสาครยังสามารถขับเคลื่อนอยูไ่ ด้ และ
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ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครเองได้ทาการประสานให้ความช่วยเหลือ
อีกแรงด้วย
ส่วนในเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานนัน้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สะท้อ นว่า “ได้รบั การสนับ สนุน จากกระทรวงสาธารณสุข มาโดยตลอด รวมถึงทางส านักงาน
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ระดมให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
วัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ รวมไปถึงหน่วยงานอื่นทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนด้วย” ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สะท้อนอีกว่า
“การท างานกับ แรงงานต่า งด้า ว จะมี อุ ป สรรคอย่า งหนึ่ งในเรื่อ งของการ
สื่อ สารเนื่อ งจากคุยกัน คนละภาษา จึ งท าให้ก ารสื่อ สารระวังแพทย์เจ้าหน้า ที่ผู้ป ฏิบัติ งานกับ
แรงงานต่างด้าวเกิ ด การสื่อสารที่ไม่ เข้า ใจกัน เท่าที่ ควร หรือ ทาให้การสื่อ สารไม่ต รงกัน แต่ถึ ง
อย่างไร ที ม หมอหรือ เจ้า หน้า ที่ ผู้ป ฏิ บัติ งานจะเดิ น ทางเข้า ไปพร้อ มกับ ล่า มทุ ก ครัง้ เพื่ อ คอย
ช่ว ยเหลือ ในเรื่อ งของการสื่อ สารให้เกิ ด ความเข้าใจที่ ต รงกัน แต่ส่ิงที่ เจ้าหน้าที่ ส าธารณสุข ผู้
ปฎิบตั ิงานสัมผัสได้จากกลุม่ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทาการกักตัวหรือรักษาตัวนัน้ โดยส่วนใหญ่
จะมี ความเครียดและกังวลกับเรื่องการประกอบอาชีพมากกว่าการกังวลกับเรื่องโรคโควิด –19 ที่
พวกเขาเผชิญอยู่ โดยส่วนมากแล้วเขาไม่ได้มีความวิตกกังวลเรื่องการติดเชือ้ โรคโควิด – 19 แต่
พวกเขาวิตกกกังวลเรื่องหลังจากนีจ้ ะทางานยังไงมากกว่า คือมีความวิตกกังวลเรื่องความเป็ นอยู่
ปากท้องมากกว่า”
ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสะท้อนเพิ่มเติมว่า “ไม่เคยมีการทางานครัง้ ไหน
ที่ให้ประสบการณ์ท่ีมีความท้าทายขนาดนี ้ ที่จะต้อ งมี การคิด แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึน้
เท่ า กั บ การเผชิ ญ ภัย พิ บั ติ โรคระบาดโควิ ด – 19 ในครัง้ นี ้ม าก่ อ นถ้า หากเป็ นภั ย พิ บั ติ อ่ื น ๆ”
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสะท้อนว่า “ไม่ได้มีความยากขนาดนี ้ และไม่ได้มีระยะเวลาที่ยาวนานโดยไม่
มีท่ีสนิ ้ สุดแบบนี ้ แต่กรณี ของโรคโควิด – 19 ค่อ นข้างที่จะยาวนานและเรือ้ รัง เนื่องจากมี ผปู้ ่ วยที่
เพิ่ มมากขึน้ ในทุกวัน ที่ตอ้ งทาการเก็บตัวอย่างเชือ้ เพื่อ ทาการส่งตรวจ และเจอการติดเชือ้ ใหม่
เรื่อยๆเพิ่มสูงขึน้ ไม่หยุด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อ นว่า เหตุการณ์ต่างๆนัน้
ทาให้ยงั มองไม่เห็นถึงจุดสิน้ สุดว่าจะจบลงตอนไหน”
(2) ปั ญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะของสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
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จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักของเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาครใน
การดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่าง
ด้าว คือ เรื่องการประสาน กากับ ติดตาม สถานประกอบการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคโควิด –
19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ซึ่งเป็ น หนึ่งในหน้าที่ ของส านักงานแรงงาน
จังหวัดสมุทรสาครที่จะต้องดาเนินการเรื่องนี ้ โดยเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนว่า
“สานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไม่สามารถที่จะดาเนินการได้เพียงลาพังเพราะจาเป็ นอย่าง
มากที่ จ ะต้อ งอาศัย ความร่ว มมื อ จากสถานประกอบการด้ว ยเป็ นส าคัญ เนื่ อ งจากสถาน
ประกอบการในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาครมีจานวนมากหลายแห่ง และการบูรณาการความร่วมมื อ
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่าง
ด้าว และที่สาคัญรวมไปถึงนายจ้างผูท้ ่ดี แู ลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการที่จะต้องมีหน้าที่
ในการควบคุม ดูแลให้ลกู จ้างปฏิบตั ิตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ” ซึ่งใน
ส่วนของจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่จะเป็ นสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่และมีลกู จ้างที่เป็ น
แรงงานต่างด้าวอยู่เป็ นจานวนมาก ทาให้เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่เสี่ยงมากในการเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 ได้ง่ายมากยิ่งขึน้ เนื่อ งจากเป็ นบริเวณพืน้ ที่ปิด ที่มีความแออัด ดังจะเห็นได้
จากการเกิดเป็ นคลัสเตอร์ต่างๆ ทาให้สถานประกอบการต่างๆจาเป็ นจะต้องมี มาตรการในการ
ป้อ งกัน ควบคุมโรคโควิ ด – 19 ที่ มีค วามเข้ม งวด รวมถึ งต้อ งท าการชี แ้ จงและท าความเข้าใจ
ร่วมกันกับนายจ้างตามแต่ละสถานประกอบการเพื่อให้ลกู จ้างรูจ้ กั ถึงวิธีดแู ลป้องกันตัวเองจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด –19 รวมทัง้ ต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ
รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และที่
สาคัญคือการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณีและการตรวจสอบคัดกรองโรค รวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์เรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมื อด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็ นประจา และ
รวมไปถึงการรักษาระยะห่าง ไม่รวมตัวกัน เพื่อลดโอกาสในการติดเชือ้ หรือแพร่เชือ้ เป็ นต้น โดย
จังหวัดสมุทรสาคร เป็ น จังหวัดแรกในประเทศไทยที่อ อกคาสั่งของจังหวัด บังคับให้โรงงานหรือ
สถานประกอบการที่มี พนักงานตัง้ แต่ 50 คนขึน้ ไป หรือ มี กาลังเครื่อ งจักร 50 แรงม้าขึน้ ไปราว
7,000 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ต้องจัดตัง้ โรงพยาบาลสนามในโรงงาน เพื่อใช้สาหรับแยกกักตัวผู้
ติดเชื อ้ โควิด -19 ในโรงงาน โดยทางจังหวัดมี ขอ้ กาหนดว่า แต่ละโรงงานนัน้ ต้อ งมี โรงพยาบาล
สนามที่มีเตียงไม่นอ้ ยกว่า 10% ของพนักงานทัง้ หมด คาสั่งได้ให้จัดตัง้ ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 7
วัน ซึ่งถ้าโรงงานไหนทาไม่ได้ จะสั่งปิ ดทันที ซึ่งเป็ นโมเดลที่ทางผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาครเคย
ได้ยินว่าจะมี การริเริ่มหลายครัง้ แล้ว แต่ยังไม่มีคาสั่งจากส่วนกลาง ให้โรงงานขนาดใหญ่ ตอ้ งมี
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ความรับ ผิดชอบต่อส่วนรวม ดูแลพนักงานในโรงงานของตนเองที่ติดเชื อ้ ไม่ ใช่ผลักภาระไปให้
ทางการและสังคมอย่างเดียว จนไม่มีเตียงเหลือ สาหรับดูแลประชาชนทั่วไปที่ติดเชือ้ ด้วยเหตุนี ้
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุท รสาคร จึงลงนามในคาสั่งของจังหวัด สมุท รสาครเพื่อ ประกาศใช้เป็ น
จังหวัดแรกในประเทศไทย เพียงจังหวัดเดียว
ซึ่งเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนว่า “ในเรื่องของภาษาซึ่งเป็ น
อุปสรรคที่สาคัญมากสาหรับแรงงานต่างด้าว เนื่องจากในการออกประกาศหรื อขอความร่วมมื อ
ต่า งๆ แรงงานต่า งด้า วไม่ ส ามารถที่ จ ะเข้า ใจภาษาไทยได้ ทางกระทรวงแรงงาน จึ งได้มี ก าร
ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจาประเทศไทย เครือข่ายภาคเอกชน และ NGOs
เพื่อให้ทางการเมียนมาออกสื่อประชาสัมพันธ์เป็ นภาษาเมียนมาเพื่อให้ลกู จ้างชาวเมียนมาที่ม า
ทางานในประเทศไทยได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและรับทราบถึงการปฏิบตั ิตวั ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด – 19” โดยรณรงค์ให้แรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการที่มี การจ้าง
แรงงานต่างด้าวตระหนักถึงมาตรการป้อ งกันและควบคุมโรคโควิด – 19 โดยประชาสัมพันธ์ใน
ภาษาของแรงงานต่างด้าวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะ
เป็ นในเรื่อง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่รว่ มกิจกรรม หมั่นล้างมือบ่อย ๆ หรือทาความ
สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการเว้นหรือการรักษาระยะห่างระหว่างกัน เป็ นต้น
(3) ปั ญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงาน
ต่างด้าว คือ ในเรื่องการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแกนนาแรงงานต่างด้าวตามบริบทเพื่อมา
ดาเนินงานร่วมกับ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเรียกว่าการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ต้องดาเนินงานในเรื่องนี ้ ซึ่ง
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนว่า “เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ไม่สามารถที่
จะดาเนินการได้ เพราะการดาเนินงานจะเป็ นไปในรู ปแบบของการบูรณาการความร่วมมื อ กัน
ระหว่างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครด้วย”
กล่าวคือ อาสาสมัครต่างด้าว ช่วยในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาด อาสามัครแรงงานต่างด้าวได้แสดงบทบาทสาคัญในการ
ด าเนิ น งานเฝ้า ระวัง ป้ อ งกั น โควิ ด - 19 ในกลุ่ม แรงงานต่ า งด้า ว ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ 17 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา โดยการดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย
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ทางสานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็ นหน่วยงานหลักในการพัฒ นาขับเคลื่อ นกลไกการ
ดาเนินงานในกลุม่ แรงงานต่างด้าว โดยมอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผูส้ นับสนุน
อสต.และสานักงานแรงงานจังหวัด ทางกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง บูรณาการในการเฝ้าระวังโรค
สาหรับกลุม่ แรงงานต่างด้าว เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้แรงงานทุกคน และมีสขุ ภาพ
อนามัยที่ดี และเหล่ากาชาดจะดาเนินการสนับสนุน ให้ความรู ้ ให้คาแนะนา และร่วมพัฒนา อสต.
รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องดารงชีพตามจาเป็ นในการพัฒนาและการ
ปฏิบตั ิงาน อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อน
เพิ่มเติมอีกว่า
“เหล่ากาชาดจังหวัด สมุท รสาครจะท าการประสานหน่ว ยงานและสถาน
ประกอบการในพืน้ ที่ เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าว (อสต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาสถานประกอบการแก่หน่วยงานในพืน้ ที่ท่ีมีการ
พัฒ นาอาสาสมัค รสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุ ม ชน โดยอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงานนัน้ เนื่องจากเป็ นการดาเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการและด้วยสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด – 19 ที่ขยายวงกว้าง จึงทาให้ตอ้ งเร่งผลิตจานวน อสต. เพิ่มขึน้ เพื่อมาช่วยในการ
ดาเนินงาน ซึ่งทัง้ นีร้ ะบบ อสต. ของจังหวัดสมุทรสาครนัน้ มี ประสิทธิ ภาพสูงอยู่แล้ว เพราะเป็ น
จังหวัดที่มีจานวนแรงงานต่างด้าวเป็ นจานวนมาก แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด –
19 ทาให้ต ้องเร่งผลิตจานวน อสต. เพิ่ มขึน้ ซึ่งอสต. มี ขอ้ จากัดด้านเวลาในการอบรมและการ
ทางานสูงมาก การชักชวนให้คนมาเป็ น อสต. จึงไม่ใช่เรื่องที่ง่าย โดยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุท รสาคร ได้ส ะท้อนเพิ่ม เติ่ม ว่า ต้อ งอาศัยความร่วมมื อ จากโรงพยาบาลสมุทรสาครในการ
ชักชวนกลุ่มล่าม ให้มาเป็ นอาสาสมัคร เนื่อ งจากการสื่อ สารที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่ช าวไทย และขอ
ความร่วมมือให้ทุกบริษัทที่มีแรงงานต่างชาติ ส่งพนักงานมาอบรม ให้ได้สดั ส่วน อสต. อย่างน้อย
1 คนต่อจานวนคนต่างด้าว 100 คน เป็ นต้น”
ทั้ง นี ้ จากปั ญ หาและอุ ป สรรคด้า นสมรรถนะของหน่ ว ยงานในการ
ดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
ในส่วนของปั ญหาพบว่าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาในเรื่องบุคลากรไม่เพียง
พอที่จะดาเนินงาน ส่วนสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครมี
ปั ญหาเดียวกันคือ หน่วยงานไม่สามารถที่จะดาเนินงานได้เพียงลาพังเนื่องจากต้องอาศัยการบูร
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ณาการร่วมมื อกันกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครด้วย ในส่วนของอุปสรรคพบว่า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พบอุปสรรค
เดียวกันในเรื่องของภาษาในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวที่จะต้องมีลา่ มในการช่วยสื่อสารเพื่อ
ความเข้าใจที่ถกู ต้องและตรงกัน หรือการออกสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ท่ตี อ้ งใช้ภาษาเมียนมาเพื่อให้
แรงงานต่างด้าวเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน ส่วนอุปสรรคของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
พบว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ขยายวงกว้าง จึงทาให้มีความจาเป็ นที่
จะต้องเพิ่มจานวนของ อสต. เพื่อมารองรับในการดาเนินงาน แต่การที่จะเพิ่มจานวน อสต. ต้อ ง
อาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมุทรสาครในการชักชวนให้ลา่ ม มาเป็ นอาสาสมัคร เนื่องจาก
การสื่อสารที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่ชาวไทย และรวมถึงการขอความร่วมมือให้ทุกบริษัทที่มีแรงงานต่าง
ด้าว ต้องส่งพนักงานมาอบรม ให้ได้สดั ส่วน อสต. ตามที่ตอ้ งการ
4.2.2 ปั ญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ในส่วนของความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน โดยจากการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิ กเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปั ญหาและอุปสรรค มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ปั ญ หาและอุปสรรคด้านความร่วมมื อ กันระหว่างหน่วยงานของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้อ งกั น และควบคุม โรคโควิ ด – 19 ในกลุ่ม แรงงานต่ างด้า ว คื อ ความหละหลวมของ
หน่วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งในการด าเนิ น งานเฝ้าระวัง ป้อ งกัน และควบคุม โรคโควิ ด – 19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว ที่ไม่เข้มข้นในการตรวจสอบควบคุม จนเกิดปั ญหาในการเข้ามาของแรงงานต่าง
ด้าวเถื่อน อีกทัง้ สถานประกอบการเองยังเป็ นผูเ้ ปิ ดรับในการลักลอบทาเรื่องผิดกฎหมาย โดยให้
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาทางานปะปนอยู่กบั แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยที่ไม่มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ จนเป็ นสาเหตุของการเกิ ดคลัสเตอร์ใหญ่ ใน
กลุม่ แรงงานต่างด้าวที่ตลาดกลางกุ้งมหาชัย ที่เป็ นการระบาดใหญ่ ในระลอกที่สองของประเทศ
ไทย โดยมาจากการลักลอบแอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทางานแล้วอยู่ปะปนกับ
แรงงานที่อยูใ่ นระบบ เนื่องจากแรงงานที่อยูใ่ นระบบและขึน้ ทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะ
ได้รบั การตรวจคัด กรองโรคโควิ ด – 19 ตามมาตรการเชิ งรุ ก สมุท รสาครโมเดลที่ เคยประสบ
ความสาเร็จมาแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนว่า “ในเดือนพฤษภาคม
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2563 ที่ผ่านมานัน้ กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการดาเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยนาร่องในหลายพืน้ ที่เสี่ยงในประเทศไทยที่มี
จานวนแรงงานต่างด้าวเป็ นจานวนมาก โดยมี พืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาครเป็ นพืน้ ที่นาร่อ งหรือ เป็ น
พืน้ ที่ตน้ แบบในการดาเนินงาน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมองว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็ นพืน้ ที่
สาคัญทางเศรษฐกิจ และมีแรงงานต่างด้าวอยูเ่ ป็ นจานวนมากและเป็ นกลุม่ ก้อนที่อาศัยอยูก่ นั เป็ น
ชุ ม ชนใหญ่ รวมถึ งมี จ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมเป็ น จ านวนมากหลายแห่ง อี ก ทั้งเป็ น พื น้ ที่
ปริมณฑลที่ติดกับกรุ งเทพมหานคร จึงมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการในการที่จะเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคโควิ ด – 19 ในกลุ่ม แรงงานต่า งด้าวได้ จังหวัด สมุท รสาครจึ งเป็ นพื ้น ที่ ต ้นแบบในการ
ดาเนินงานนี”้
โดยในการดาเนินงานมี วตั ถุประสงค์เพื่อค้นหากลุม่ เสี่ยงในแรงงานต่างด้าว
และเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว รวมไปถึงการ
ให้ความรู ก้ ับกลุ่มแรงงานต่างด้าวถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สร้างความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และให้แรงงานต่างด้าวเรียนรู ท้ ่จี ะป้องกันตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด – 19 และหากกลุม่ เป้าหมายมีอาการของโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะรับหน้าที่ในการจัดการ
ต่อ ไป โดยมาตรการในการตรวจค้น หาเชิ ง รุ ก ที่ ข ณะนั้น เรีย กว่ า สมุ ท รสาครโมเดล โดยให้
อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว หรือ อสต. เป็ นด่านหน้าในการเดินเคาะประตูตามที่พัก
ของแรงงานต่างด้าว โดยเราจะไม่รอให้แรงงานต่างด้าวเดินมาหา แต่เจ้าหน้าที่จะเป็ นฝ่ ายไปหาถึง
ที่ เพื่อทาการตรวจเป็ นรายบุคคล รวมถึงมีการรณรงค์เข้มงวดในเรื่องของการรักษาระยะห่าง สวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็ นประจา โดยขณะนัน้ ได้ตงั้ เป้าหมายในการตรวจเชิ งรุ กด้วยนา้ ลาย
จานวน 2,100 ตัวอย่าง และจะทาการคัดแยกกลุ่มเสี่ยง เพื่อทาการกักตัวและสังเกตอาการ โดย
การเข้าสุ่ม ตรวจในกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามชุมชนและหอพักต่างๆ จะดาเนิ นการตรวจตัง้ แต่
ในช่วงเช้า เนื่องจากการเก็บนา้ ลายที่ดีและได้ผลที่แน่นอน จะต้องทาการเก็บตัง้ แต่ในช่วงเวลาตื่น
นอนใหม่ ๆ ยังไม่ ได้ท าการล้า งหน้า หรือ แปรงฟั น จะท าให้ได้น า้ ลายที่ มี ค วามชัด เจนในการ
ตรวจหาเชือ้ มากที่สดุ และแน่นอนที่สดุ ซึ่งในการตรวจค้นหาเชิงรุก จะเป็ นกลไกสาคัญที่ช่วยทาให้
พบผูป้ ่ วยติดเชือ้ โควิด-19 ที่ซุกซ่อนอยู่ตามชุมชนที่แรงงานต่างด้าวอาศัยอยูก่ ันอย่างแออัดได้งา่ ย
ขึน้ และถ้าหากมีผปู้ ่ วยจริงจะได้สามารถรีบนาเข้าสูก่ ระบวนการในการรักษาและการควบคุมโรค
อย่างทันท่วงที เป็ นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และยังช่วยให้การควบคุมโรค
อยูใ่ นวงจากัดได้อีกด้วย โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สะท้อนว่า
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“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ปัญหา แรงงานเถื่อน และทาให้แรงงาน
ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปิ ดรู ร่วั ที่เกิ ดขึน้ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเถื่อน เป็ นสาเหตุในการเกิ ด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในทุกระลอกของจังหวัดสมุทรสาครและของประเทศไทย เพราะ
อุปสรรคสาคัญคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด
– 19 ไม่สามารถสกัดการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเถื่ อ นได้ ซึ่งมี สาเหตุมาจากหลาย
ปั จจัยผลักดันจากฝั่งประเทศเมียนมาเอง ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ ความยากจนไม่มีรายได้ และรวม
ไปถึงปั ญหาการเมือง ที่เข้ามาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็ นการลักลอบขนคนเข้ามา หรือลักลอบพา
ครอบครัวญาติพ่ีนอ้ งเข้ามาด้วย รวมไปถึงการมีใบสั่งจากนายจ้างที่ตอ้ งการจานวนแรงงานจึงทา
ให้พยายามใช้ทุกช่องทางและทุกวิถีทางเพื่อให้หลบหนีเข้ามายังประเทศไทยให้ได้ก่อน ดังนัน้ การ
ลักลอบเข้ามาของแรงงานเถื่อนจึงมีอยู่ตลอดเวลา แนวทางในการจัดการกวดขันตรวจสอบที่ทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาอยูใ่ นขณะนัน้ พอมีการจับได้แล้วจะทาการผลักดันให้กลับประเทศของเขา
แต่ไม่มีการแก้ไขปั ญหาที่ตรงจุดเพราะแรงงานต่างด้าวก็จะลักลอบเข้ามาอีกในอนาคต ทางแก้ท่ี
ตรงจุดต้องทาทัง้ 2 อย่างไปพร้อมกัน คือ 1.ควรต้องกวดขันตรวจสอบอย่างที่ทาอยู่ แต่เมื่อจับได้
แล้วต้องนานายจ้างลูกจ้างมาเจรจากันด้วย ถ้าหากนายจ้างมีความประสงค์ท่จี ะจ้างต่อต้องนาตัว
แรงงานต่างด้าวไปเข้าสูร่ ะบบ เพื่อไปขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถกู ต้องตามกฎหมาย และต้อง
มี ก ารลงพื น้ ที่ ตรวจซา้ ทุกเดื อนเพื่ อ ไม่ให้มีก ารลักลอบเข้า มาซ า้ อี ก เป็ นการให้นายจ้างเข้ามา
รับผิดชอบเต็มที่ดว้ ย และ 2.การตัง้ แนวสกัดกัน้ ปิ ดล็อกบริเวณพืน้ ที่ ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวจาก
ชายแดนเข้ามาเพิ่มอีก ทัง้ นีไ้ ม่วา่ จะเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่หรือรายย่อยล้วนมีความที่จะต้อง
การใช้แรงงานต่างด้าวในการทางานทัง้ สิน้ ซึ่งเป็ นเหตุให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยั งคงมีอ ยู่
มาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบและมีการจัดการที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึน้ ใน
อนาคตเหมือนครัง้ ระลอกที่สองที่มีตอ้ ตอการระบาดมาจากกลุม่ ก้อนของแรงงานต่างด้าว”
(2) ปั ญ หาและอุปสรรคด้านความร่วมมื อ กันระหว่างหน่วยงานของสานักงาน
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้ อ งกัน และควบคุ ม โรคโควิ ด – 19 ในกลุ่ม แรงงานต่ า งด้า ว คื อ ความล่า ช้า ระหว่า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ด้วยการจัดการกับความท้าทายของโรคระบาดครัง้ ใหญ่ท่ีสดุ ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทุกอย่างที่
เกิดขึน้ ล้วนเป็ นครัง้ แรก ทาให้การทางานต้องรวดเร็วและการจัดการระบบต้องดี รวมถึงการเข้าใจ
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ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ และต้องยอมรับว่าสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และ
การจะมีระบบในการจัดการกับสถานการณ์ท่ีดีได้ การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนจึงเป็ นสิ่งสาคัญ โดยเน้นการประสานระหว่างหน่วยงาน
และต้องทางานให้ได้ตามระบบที่ได้วางไว้ และให้มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ ซึ่งความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ นั้นการตัดสิน ใจจึงเป็ นอะไรที่ สาคัญ มาก และการบริห ารจัด การจึงต้อ ง
แตกต่างไปจากสถานการณ์ปกติ รวมถึงการมีขอ้ จากัดที่สาคัญด้วยเรื่องของเวลา ทาให้มมุ มองใน
การจะมองปั ญ หาต้องเปลี่ยนไปจากเดิม จะมองปั ญ หาหรือรอการตัดสินใจแบบระบบราชการ
แบบเดิมไม่ได้ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนว่า “เราต้องยอมรับถึงความรุนแรงของ
ปั ญหาที่เกิดขึน้ และต้องยอมรับว่าปั ญหาที่เจอมีความซับซ้อน ที่สาคัญคือความไม่แน่นอนจาก
สถานการณ์ การระบาดของโรคโควิ ด – 19 ด้วยข้อ จากัด ของเวลา เช่ น การระบาดจะมี ระยะ
เวลานานแค่ไหน การฟื ้ นตัวจากสถานการณ์ สภาพสัง คมในอนาคต ซึ่งวันแรกที่พบว่ามีผตู้ ิดเชือ้
และต้องมีการตรวจหาเชือ้ ของผูท้ ่อี ยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง ในขณะนัน้ การสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีความ
ล่าช้าและเกิดความสับสนเป็ นอย่างมาก” อันมาจากระเบียบที่มีขนั้ ตอนเยอะ เป็ นเหตุให้การจะรอ
คาสั่ง หรือขัน้ ตอนในบางครัง้ ทาให้ไม่ทันการณ์ ด้วยข้อกาหนดระหว่างหน่วยงาน ในการคัดกรอง
ผูต้ ิดเชือ้ ทาให้เกิดความล่าช้าเป็ นอย่างมาก แม้วา่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็ น
หน่วยงานในด้านสาธารณสุข ที่มีรายละเอียดในเรื่องของการระบาดที่มีความเป็ นระบบระเบียบอยู่
แล้ว และอิงตามหลักวิชาการ แต่ขัน้ ตอนการจะแยกผูป้ ่ วยติดเชือ้ เป็ นไปด้วยความล่าช้า การจะ
ตัง้ โรงพยาบาลสนามในขณะนัน้ เป็ นไปด้วยความยากลาบากจากหลายปั จ จัย เนื่ อ งด้วยการ
ต่อต้านจากประชาชนในพืน้ ที่ ที่ไม่ตอ้ งการให้ไปตัง้ โรงพยาบาลสนามในพืน้ ที่ใกล้แหล่งชุมชน หรือ
การไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ และเมื่อผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวเพิ่มสูงขึน้ จึงต้อง
ได้รบั ความร่วมมื อจากประชาชน ชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ จึงจะสามารถทาให้ผ่านพ้นจาก
สถานการณ์นไี ้ ปได้
เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนเพิ่มเติมว่า “อุปสรรคใหญ่
คื อ การตอบสนองหรือ การแก้ไขปั ญ หาที่ ล่าช้า เกิ น ไป สิ่งที่ เป็ นอุ ป สรรคที่ สุด คื อ ขั้น ตอนและ
ระเบียบต่างๆรวมทัง้ ความยุ่งยากในการที่จะรับมือ กับการที่ปัญหาไปไกลแล้ว แต่การแก้ไขยังไป
ไม่ถึงล่าช้ากว่าปั ญ หาอยู่หลายก้าว ถ้าหากปั ญ หาอะไรที่แก้ไขได้ควรที่จ ะได้รบั การแก้ไขก่อ น
ขัน้ ตอนหรือระเบียบระหว่างหน่วยงานควรไว้ทีหลัง เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด – 19 คื อ ความเป็ น ความตายของประชาชน ที่ ค วรจะต้อ งส าคัญ มาเป็ นอัน ดับ แรก แม้ว่า
หน่วยงานราชการไม่อยากที่จะทาผิดหรือ ฝ่ าฝื นระเบียบ แต่ถ้าหากไม่ทาการลดระบบขัน้ ตอน
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ความยุง่ ยากต่างๆ จะไม่สามารถที่จะแก้ไขปั ญหาได้เลยและเป็ นเหตุทาให้สถานการณ์นนั้ เลวร้าย
ไปกว่าเดิม”
(3) ปั ญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว คือ การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ที่ลา่ ช้า ขาดการประสานงาน ซึ่งแน่นอนว่าในสถานการณ์วิกฤต สิ่งที่สาคัญคือการสื่อสารที่ตอ้ งมี
ความรวดเร็ว แม่นยา ทันต่อเหตุการณ์ และมีความชัดเจน ไม่สร้างความสับสนระหว่างหน่วยงาน
หรือให้กับประชาชนในพืน้ ที่ โดยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนว่า “หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องขาดการประสานงานที่ดี ทัง้ ที่ควรเร่งจัดระเบียบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รบั รู ้
อย่างรวดเร็วและเป็ นระบบที่สุด แต่กลับขาดการประสานงานระหว่างกัน ไม่มีการจัดระเบีย บ
ข้อมูล ข่าวสาร ไม่มีความเป็ นระบบ ดังนัน้ จึงเป็ นเหตุให้เกิดความล่ าช้าและสับสน” และนาไปสู่
ปั ญหาในเรื่องของความไม่นา่ เชื่อถือให้กบั ประชาชน เนื่องจากตัวประชาชนเองไม่สามารถทราบได้
ว่าข้อมูลที่รบั รูไ้ ปนัน้ เป็ นข้อมูลจากหน่วยงานใด เพราะประชาชนจะดูและรับรูเ้ ฉพาะเนือ้ หาข่าวที่
ออกมา เช่น มีจานวนผูต้ ิดเชือ้ กี่คน พืน้ ที่ไหนคือพืน้ ที่เสี่ยง หรือมีการปิ ดสถานที่ตา่ งๆ ซึ่งประชาชน
ไม่ได้ดเู นือ้ หาอย่างละเอียดเจาะลึก พอมีข่าวออกมาเป็ นครัง้ ที่สอง เลยนาไปสูค่ วามสันสนกับผูร้ บั
สารแน่นอน ความสับสนที่เกิดขึน้ มากจากการที่เนือ้ หาของข่าวที่ไม่ชัดเจน รายละเอี ยดไม่มีการ
ระบุท่ีแน่นอน หรือการออกประกาศไม่ชัดเจน จนประชาชนไม่รูว้ า่ จะเชื่อข่าวหรือข้อมูลจากแหล่ง
ใด
การสื่อสารในกรณี นี ้ ทาให้ประชาชนได้รบั ผลกระทบโดยตรง รวมไปถึง
อุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องที่ไม่สามารถสื่อสารโดยสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนได้
เพราะการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเองยังมีความล่าช้า และสับสน เนื่องจากในขณะนัน้ ประชาชน
ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ในตลาดที่เป็ นกลุม่ สัมผัสเสี่ยงโดยตรง แต่ประชาชนในพืน้ ที่กับ
รับทราบเพียงแค่จานวนของผูท้ ่ีติดเชือ้ เพียงนัน้ แต่ไม่ทราบว่ามีใครติดเชือ้ บ้าง โดยในตอนนัน้ ผู้
สัมผัสเสี่ยงสูงต้องหาไทม์ไลน์ของตัวเองให้เจอ โดยที่แต่ละคนไม่รูเ้ ลยว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
อย่างไร เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานไม่สามารถเป็ นหลักให้กบั ประชาชนได้ จึงเกิด
ปั ญหาในการที่ประชาชนที่สมั ผัสเสี่ยงสูง ต้อ งไปเสียค่าใช้จ่ายเพื่อ ไปตรวจหาเชื อ้ ด้วยตัวเองที่
โรงพยาบาลเอกชน เพื่ อ ให้ท ราบผลก่ อ น ซึ่ ง ผลกระทบทั้ง หมดล้ว นมาจากการสื่ อ สารของ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดที่มีการสื่อสารที่ลา่ ช้า ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และ
ให้ขอ้ มูลกันไปในคนละทิศละทาง สวนทางอย่างมากในสิ่งที่ไม่ควรทาในภาวะวิกฤต ที่ขอ้ มูลและ
ข้อ เท็จจริงควรจะชัด เจนและรวดเร็ ว เพื่อ ให้ประชาชนเตรียมตัวรับมื อ กับสถานการณ์ได้อ ย่าง
ทันท่วงที และมี ค วามตระหนักกับ วิกฤตที่กาลังเกิ ด ขึน้ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ ย วข้อ งจะได้มี
แนวทางในการปฎิบตั ิรว่ มกันที่มีความชัดเจน ไม่สบั สน
ทัง้ นี ้ จากปั ญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานใน
การดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่าง
ด้าว ในส่วนของปั ญ หาพบว่าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุท รสาคร มี ปั ญ หาในเรื่อ งความ
หละหลวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่เข้มข้นในการตรวจสอบควบคุม จนเกิดปั ญหาในการเข้า
มาของแรงงานต่างด้าวเถื่อน ส่วนปั ญหาของสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร คือ ความล่าช้า
ในเรื่องของขัน้ ตอน และกระบวนการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ส่วนปั ญหาของเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร คือ การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ลา่ ช้า และขาดการประสานงาน ในส่วนของ
อุป สรรคพบว่า เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดสมุท รสาคร พบอุ ปสรรคในเรื่อ งของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้องในการด าเนิ น งานเฝ้าระวัง ป้อ งกัน และควบคุม โรคโควิด – 19 ไม่ ส ามารถสกัด การ
ลัก ลอบเข้า มาของแรงงานต่ า งด้า วเถื่ อ นได้ ในส่ว นอุ ป สรรคของเจ้า หน้า ที่ แ รงงานจั ง หวัด
สมุทรสาคร คือ การตอบสนองหรือการแก้ไขปั ญ หาที่ล่าช้าเกิ นไป ขัน้ ตอนและระเบียบมี ความ
ยุ่งยาก และอุปสรรคของสมาชิ กเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คือ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ งที่ไม่
สามารถสื่อสารโดยสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนได้ การสื่อสารมีความล่าช้า และสร้างความ
สับสน
4.2.3 ปั ญหาและอุปสรรคทางด้านอานาจ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ในส่วนของทางด้านอานาจ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจาก
การพิจารณาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปั ญหาและอุปสรรค มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ปั ญ หาและอุ ป สรรคด้า นอ านาจ และความสัม พัน ธ์กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
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จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้ อ งกัน และควบคุม โรคโควิด – 19 ในกลุ่ม แรงงานต่า งด้า ว คื อ การที่ อ านาจไม่ ได้ถู ก
กระจายอย่างแท้จริง เป็ นเหตุทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ได้อย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากการรวมศูนย์อานาจ ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญ หาที่ซบั ซ้อน
ในการจะเข้าไปควบคุมหรือแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สะท้อนว่า
“ด้วยระเบียบเป็ นอุปสรรคใหญ่ เป็ นตัวตัง้ ที่ทาให้การจะดาเนินงานทุกอย่าง
ล่าช้าและการจะกระทาผิดระเบียบเป็ นเรื่องใหญ่ การจะส่งตัวผูป้ ่ วยเข้ารักษาไม่สามารถที่จะทาได้
โดยทันที ต้องรอขัน้ ตอนของกระทรวงสาธารณสุข แต่เนื่อ งด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 ที่รวดเร็วและรุ นแรงจนแพร่กระจายไปในวงกว้างเช่นนี ้ จึงจาเป็ นอย่างมากต้อง
อาศัยความร่วมมื อจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน และรวมถึ งประชาชนเอง จังเป็ น เหตุท่ีค วร
จะต้องปรับโครงสร้างของอานาจ และกระจายอานาจให้ท่ วั ถึงทุกฝ่ าย โดยที่ทกุ หน่วยงาน ทุกภาค
ส่วน ควรสามารถที่จะคิด หรือริเริ่มที่จะแก้ไขปั ญหาหรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่เกิดขึน้ เนื่อ งจากการจะรอให้สว่ นกลางสั่งการลงมา หรือรอ
การอนุมตั ิจากส่วนกลางอย่างเดียว จะทาให้ไม่ทนั ต่อสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ โดยไม่สามารถคาดเดา
ได้ เพราะปั ญหาได้นาหน้าไปก่อนแล้ว กล่าวคือ การให้หน่วยงานต่างๆและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อ งมี
อานาจในการปฎิบัติรว่ มกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมปฎิบัติงานเพื่อ นาไปสูเ่ ป้าหมายในการ
แก้ไขปั ญ หาร่วมกันจึงมี โอกาสที่จ ะสาเร็จได้มากกว่าการต้อ งรอคาสั่งจากส่วนกลางเพียงอย่าง
เดียว”
(2) ปั ญ หาและอุ ป สรรคด้า นอ านาจ และความสัม พัน ธ์กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ของสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว คือ การหละหลวมและเล็ดรอด
ข้ามชายแดนเข้ามา จนเป็ นเหตุให้ในที่สดุ เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ หรือระลอกที่สองขึน้ ใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยเหตุการณ์ดงั กล่าว เกินขอบเขตที่ประชาชนหรือหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ใน
จังหวัดจะรับผิดชอบได้ เนื่องจากเป็ นอานาจหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ปล่อย
ให้แ รงงานต่า งด้า วที่ ยังไม่ ได้ผ่า นการตรวจคัด กรองโควิ ด – 19 และไม่ ได้ผ่า นการกัก ตัว ตา
มาตรการของสาธารณสุข โดยลักลอบเข้ามาและเดิ น ทางมายัง จังหวัด สมุท รสาคร จนท าให้
สมุทรสาครเป็ นศูนย์กลางของการระบาดครัง้ ใหญ่ ท่ีมาจากกลุ่มก้อ นของแรงงานต่างด้าว และ
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แรงงานต่างด้าวเองสภาพความเป็ นอยู่เป็ นชุมชนแออัดที่เอือ้ ให้เกิดการระบาดหรือการติดเชือ้ ได้
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิด – 19 ที่ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง โดยการลักลอบ
เข้ามาของแรงงานผิดกฎหมาย ที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองโรค และไม่ได้รบั การกักตัว จึงเป็ นเหตุให้
นาเชือ้ เข้ามาติดแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ดร้ บั การตรวจคัดกรองโรค
แล้ว และยังนาเชือ้ มาติดคนไทยที่ทางานใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวอีกด้วย
อุปสรรคใหญ่ คือเจ้าหน้าที่รฐั เองรู เ้ ห็นเป็ นใจในการนาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายเข้ามา และเมื่อแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาและมาทางานปะปนอยู่กับ
แรงงานต่า งด้า วที่ ขึน้ ทะเบี ย นอย่า งถูก ต้อ งในจัง หวัด สมุท รสาคร ท าให้ห น่ว ยงานในจังหวัด
สมุทรสาครเองก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครมีเป็ น
จานวนมาก กระจายตัวอยู่ท่ ัวทุก พืน้ ที่ โดยเฉพาะตามสถานประกอบการที่มีความต้อ งการใช้
แรงงานต่างด้าวเป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นดังภาพสะท้อนปั ญหาเชิงโครงสร้างที่จาเป็ นจะต้องได้รบั
การแก้ไข
(3) ปั ญ หาและอุ ป สรรคด้า นอ านาจ และความสัม พัน ธ์กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
จากการศึกษาพบว่า ปั ญหาหลักจากการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้ อ งกัน และควบคุม โรคโควิด – 19 ในกลุ่ม แรงงานต่า งด้า ว คื อ การที่ อ านาจไม่ ได้ถู ก
กระจายอย่างแท้จริง เป็ นสาเหตุทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด –
19 ได้อ ย่างแท้จริง อัน เนื่ องมาจากการรวมศูน ย์อ านาจ เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่ ท าให้ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีปัญหาที่ซบั ซ้อนในการจะเข้าไปควบคุมหรือแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ สมาชิกเหล่ากาชาด
สะท้อนว่า “ อุปสรรคของการที่อานาจไม่ได้ถกู กระจายลงมาอย่างแท้จริงนัน้ ทาให้หน่วยงานไม่ มี
อานาจในการควบคุม หรือในการที่จะลงไปจัดการแก้ไขปั ญหาอย่างแท้จริง มองเห็นปั ญหา รู ว้ ่า
ปั ญหาคืออะไร แต่ไม่สามารถที่จะลงไปจัดการแก้ไข และไม่สามารถที่จะกระทาอะไรได้ เนื่องจาก
ไม่ได้มีอานาจอย่างแท้จริงในการที่จะลงไปจัดการ หรือ ถ้าหากจะลงไปจัดการเพื่อแก้ไขปั ญ หา
อาจจะมีความจาเป็ นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีอานาจโดยตรง ซึ่งเป็ นเหตุทาให้การ
ดาเนินงาน และการแก้ไขปั ญหาต่างๆเป็ นไปด้วยความล่าช้าและมี ความซับซ้อน กล่าวคือ เหล่า
กาชาด จะดาเนินงานสนับสนุนการเพิ่มหรือ ผลิต อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวหรือ ที่
เรียกว่า อสต. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว ที่
อสต.มีบทบาทที่สาคัญมาก จึงมี ความต้องการ อสต. เพิ่มมากขึน้ กว่าเดิม โดย อสต.เอง ซึ่งเป็ น
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บุคคลสาคัญในการดาเนินงานครัง้ นีเ้ ป็ นกาลังสาคัญในการทางานร่วมกับแรงงานต่างด้าว สมาชิก
เหล่ากาชาดต้องขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในการชักชวนกลุม่ ล่าม เพื่อให้ลา่ ม
มาเป็ นอาสามัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว เนื่องจากมีการสื่อสารที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่คนไทย อีก
ทัง้ ยังสามารถทางานกับแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตรง
ทั้ง นี ้ จากปั ญหาและอุ ป สรรคทางด้า นอ านาจ และความสัม พั น ธ์ กั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด
– 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว ในส่วนของปั ญหา พบว่าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พบปั ญหาเดียวกัน ในเรื่องของการที่อานาจไม่ได้ถูกกระจาย
อย่างแท้จริง เป็ นเหตุทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้อย่าง
แท้จริง อันเนื่องมาจากการรวมศูนย์อานาจ ที่เป็ นปั ญหาใหญ่ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาที่
ซับ ซ้อ นในการจะเข้า ไปควบคุ ม หรือ แก้ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ ส่ว นปั ญ หาขอ งแรงงานจั ง หวัด
สมุทรสาคร พบว่า คือ การหละหลวมและเล็ดรอดข้ามชายแดนเข้ามา จนเป็ นเหตุให้ในที่สดุ เกิ ด
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ หรือระลอกที่สองขึน้ ในจังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนของอุปสรรค พบว่า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุท รสาครมี อุป สรรคในเรื่อ ง ระเบี ยบที่เป็ นตัวตัง้ ที่ ทาให้ก ารจะ
ดาเนินงานทุกอย่างล่าช้าและการจะกระทาผิดระเบียบเป็ นเรื่องใหญ่ เนื่องจากการจะส่งตัวผูป้ ่ วย
เข้ารักษาไม่สามารถที่จะทาได้โดยทันที ต้องรอขัน้ ตอนของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนอุปสรรค
ของเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เป็ นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ร ัฐเองรูเ้ ห็นเป็ นใจใน
การนาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามา และอุปสรรคของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
คือหน่วยงานไม่มีอานาจในการควบคุม หรือในการที่จะลงไปจัดการแก้ไขปั ญหาอย่างแท้จริง
4.3 ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีต่อแนวทางการดาเนินงานเฝ้ า
ระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
(1) ข้อ เสนอแนะจากเจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข จั ง หวัด สมุ ท รสาคร พบว่ า เจ้า หน้า ที่
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า
(1.1) ควรฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวก่อนและฉีดให้ครอบคลุมแรงงานต่างด้าวทุก
คน เนื่องด้วยสภาพความเป็ นอยูอ่ าศัยของแรงงานต่างด้าวนัน้ อาศัยอยูร่ วมกันอย่างแออัด ทาให้
การจะรักษาระยะห่างไม่สามารถที่จะทาได้ จึงเป็ นสาเหตุให้เกิ ดการติดเชื อ้ และแพร่ระบาดได้
อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สะท้อนว่า
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“การให้แรงงานต่างด้าวได้รบั วัคซีนก่อนจึงเป็ นมาตรการที่ดีท่ีสดุ ที่จะสามารถทาได้
และรัฐควรใช้เงินจากประกันสังคมที่เก็บจากกลุม่ แรงงานต่างด้าวมาเพื่อซือ้ วัคซีนและทาการฉีดให้
ครอบคลุมแรงงานต่างด้าวทุกคน เพื่อเป็ นการลดการแพร่เชือ้ เจ้ าหน้าที่สาธารณสุขสะท้อ นเพิ่ม
เติ่ ม ว่า หรือ อาจจะแบ่ ง จากจ านวนวัค ซี น ที่ ร ัฐ บาลซื ้อ ให้ค นไทย หรือ น างบประมาณจาก
ประกันสังคมหรือจะร่วมกับภาคเอกชน โดยทัง้ นีป้ ระโยชน์จะเกิดกับประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรสาครทุกคน และรวมถึงประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย เพื่อเป็ นการลดการ
แพร่เชือ้ และการกระจายของเชือ้ ไปในวงกว้าง”
(1.2) ควรตรวจหาเชื ้อ ซ า้ เป็ น ประจ า โดยอาจจะแบ่งแรงงานต่างด้าวที่ จ ะตรวจ
อาจจะใช้โรงงานหรือสถานประกอบการเป็ น ตัวก าหนด หรือ อาจะใช้ห อพัก ชุม ชนที่มี อ ยู่เป็ น
ตัวกาหนด โดยรายละเอียดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สะท้อนว่า
“อาจจะแบ่งเป็ นแนวทางดังนี ้ สถานที่ท่ีมีการติดเชือ้ ต่า โดยอาจจะมีการตรวจบาง
รายที่มีความเสี่ยงสูงในทุกสองสัปดาห์ โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากนา้ ลาย เพื่อให้ทราบกลุม่ ผู้
ติดเชือ้ เพื่อจะได้นาไปแยกกักเป็ นเวลา 10 วันต่อไป ก่อนจะออกใบรับรองสถานะว่าพ้นระยะใน
การกักตัวแล้ว ส่วนผูท้ ่ไี ม่ติดเชือ้ ในรอบนีใ้ ห้ทาการตรวจใหม่ทกุ สองสัปดาห์ ระหว่างนีย้ งั สามารถ
เดินทางไปทางานได้ตามปกติ แต่อาจจะลดการพบปะกับผูอ้ ่ืน สถานที่ท่ีมีการติดเชือ้ ปานกลาง
ให้ตรวจนา้ ลายแบบรายบุคคลทุกรายในชุมชนในทุกสองสัปดาห์ โดยในรายที่มีผลตรวจเป็ นบวก
ให้นามาแยกกันเป็ นเวลา 10 วันก่อนที่จะออกใบรับรอง ส่วนผูท้ ่ไี ม่ติดเชือ้ ในรอบนีใ้ ห้ทาการตรวจ
ต่อ ทุกสองสัปดาห์ ระหว่างนี ส้ ามารถเดิน ทางไปทางานได้ตามปกติ แต่ลดการพบปะกับผูอ้ ่ื น
เช่นกัน และสถานที่ท่ีมีการติดเชื อ้ สูง ให้ตรวจภูมิคมุ้ กันแทน รายที่มีภมู ิคมุ้ กันแล้ว ไม่ตอ้ งตรวจ
ต่อให้ใบรับรองเพื่อจะได้สามารถเดินทางไปทางานและไปที่อ่ื นภายในจังหวัด แต่ไม่ขา้ มจังหวัด
ส่วนในรายที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กันให้ทาการตรวจนา้ ลายหากพบว่ามีผลเป็ นบวกให้แยกออก และทาการ
กักตัว 10 วัน เมื่อครบกาหนดจึงให้ใบรับรอง ส่วนในรายที่ยงั ไม่มีผลเป็ นบวกและไม่มีภูมิคมุ้ กันให้
ทาการตรวจทุกสองสัปดาห์เช่นกัน”
โดยทัง้ นี ้ รายละเอี ยดในการดาเนินการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เพราะเนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีจานวนมาก การตรวจจึงเป็ นการตรวจที่มีจานวนมาก
ด้วยเช่นกัน
(1.3) ควรมีการกระจายอานาจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบตั ิงานได้ และแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ในบางครัง้ มองเห็นปั ญหา แต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการแก้ไข
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กับปั ญหานัน้ ได้ เนื่องจากติดระบบระเบียบต่างๆที่มีความซับซ้อน ต้องรอส่วนกลางเพื่อให้ส่งั การ
ลงมาอย่างเดียวถึงจะสามารถทาได้ เป็ นเหตุให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างทันท่วงที
(2) ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เสนอแนะเพิ่มเติมให้มี
การขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวทัง้ หมด โดยเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนว่า
“อาจจะต้องสร้างฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าวใหม่ ที่จะได้ไม่สร้างความกังวลใน
เรื่องการกระทาผิดกฎหมายให้กับตัวนายจ้างเอง โดยอาจจะใช้วิธีการที่รวดเร็ว เพื่อไม่ให้มีการนา
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาทางานแบบ หลบๆซ่อนๆ และรวมถึงยังมี แรงงานต่างด้าว
บางส่วนต้องตกงานเนื่องมาจากสาเหตุท่ีสถานประกอบการถูก ปิ ด เนื่องจากสถานการณ์โควิด –
19 และไม่สามารถที่จะเดินทางเพื่อกลับประเทศตัวเองได้ จึงควรมีการขึน้ ทะเบียนอย่างถูกต้อ ง
โดยสถานประกอบการหรือนายจ้างต้องแจ้งชื่อแรงงานต่างด้าวที่ตอ้ งการจ้างโดยมีการออกบัตร
เพื่อแสดงถึงสถานะของแรงงานต่างด้าวและรวมถึงสถานะในการได้รบั การตรวจคัดกรอกโรคโควิด
– 19 แล้ว ซึ่งที่ผา่ นมาได้ดาเนินการไปแล้วในบางส่วน แต่การดาเนินการยังล่าช้าไม่รวดเร็วพอต่อ
สถานการณ์ท่เี กิดขึน้ ”
(3) ข้อเสนอแนะจากสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรดาเนินการขยายอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว หรือ
อสต. โดยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สะท้อนว่า
“อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว หรือ อสต. เพื่อที่จะมาเป็ นผูน้ ากลุม่ เพื่อให้อาสาสมัคร
แรงงานต่างด้าวคอยดูแลรับผิดชอบแรงงานต่างด้าว ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่องของการให้ความรู ้ แนะนา
ให้แรงงานต่างด้าวปฎิบตั ิตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด – 19 รวมถึงในการช่วยคัดกรอก
กลุม่ เสี่ยงหรือแรงงานต่างด้าวที่มีอาการ ตลอดจนจะได้ช่วยในเรื่องของการนาแรงงานต่างด้าวขึน้
ทะเบียนอย่างถูกต้อง และช่วยเป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่องต่างๆให้กับแรงงานต่างด้าวด้วย”
“อีกทัง้ ในเรื่องของการสื่อสาร ควรเป็ นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และต้องสร้างความ
ชัดเจน เนื่องจากในภาวะวิกฤตข้อมูลข่าวสารล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสื่อสารจะต้อง
ไม่สร้างความสับสนในเรื่องของข้อมูลให้แก่ประชาชน หรือแม้แต่หน่วยงานในการดาเนินงาน การ
สื่อ สารต่ า งๆที่ ไม่ ต รงกัน นอกจากจะสร้า งความสับ สนแล้ว ยังท าให้เกิ ด การประสานงานที่
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คลาดเคลื่อน เนื่องมาจากการไม่มีฐานข้อ มูลที่แน่ชัดร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง” การ
สื่อ สารจึงเป็ นสิ่งสาคัญ ในการจะนาไปสู่การจัดการกับการแก้ไขปั ญหาได้อ ย่างมีประสิทธิ ภาพ
ดังนัน้ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด – 19 การสื่อสารควรเป็ นไปอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา
ปรับรู ปแบบการสื่อสารให้เข้ากับบริบทพืน้ ที่นนั้ ๆ หรือ ชุมชนโดยเฉพาะพืน้ ที่ท่ีมีแรงงานต่างด้าว
เป็ นจานวนมากอย่างจังหวัดสมุทรสาคร

ทัง้ นี ้ จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นทัง้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้
เสนอแนะนัน้ พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสนอแนะว่า ควรฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวก่อนและ
ฉีดให้ครอบคลุมแรงงานต่างด้าวทุกคน และควร ตรวจหาเชื อ้ ซ า้ เป็ นประจาในทุกๆสองสัปดาห์
โดยแบ่งสถานที่ในการตรวจหาเชือ้ ตามระดับความเสี่ยง คือ สถานที่เสี่ยงติดเชือ้ ต่า สถานที่เสี่ยง
ติดเชือ้ ปานกลาง และสุดท้ายสถานที่เสี่ยงติดเชือ้ สูง และสุดท้ายควรมีการกระจายอานาจเพื่อให้
ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบตั ิงานได้และแก้ไขปั ญหาได้อย่างแท้จริง ส่วนเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด
สมุทรสาครเสนอแนะว่า ควรให้มีการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวทัง้ หมด เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาใน
เรื่อ งของการลักลอบน าแรงงานต่างด้าวผิ ดกฎหมายเข้ามาทางาน และสุด ท้าย สมาชิ กเหล่า
กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรดาเนินการขยายอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว
หรือ อสต.เพื่ อ ช่ ว ยในการน าแรงงานต่ า งด้า วขึ น้ ทะเบี ย นอย่ า งถู ก ต้อ ง รวมถึ ง ช่ ว ยในการ
ประสานงานในเรื่องต่างๆให้กบั แรงงานต่างด้าว และในเรื่องของการสื่อสารควรสร้างความชัดเจน
ตรงไปตรงมา และควรปรับการสื่อสารให้เข้ากับบริบทพืน้ ที่ชุมชนนัน้ ๆ โดยเฉพาะพืน้ ที่ชุมชนที่มี
แรงงานต่างด้าวเป็ นจานวนมากอย่างจังหวัดสมุทรสาคร
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว : กรณี ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผูว้ ิจัยได้ทา
การเก็ บรวบรวมข้อมูลในส่วนของปั ญ หา และอุปสรรค และรวมถึงข้อ เสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิ กเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งหัวข้อสรุปผลได้ดงั นี ้
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การรับรูข้ า่ วสารเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด –
19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีการรับรู ข้ ่าวสารจาก
ส านัก งานสาธารณสุข จัง หวัด สมุท รสาครโดยตรง และมี ก ารรับ รู ข้ ่า วสารผ่า นโทรทัศ น์ หรือ
อินเตอร์เน็ต และช่องทางอื่นๆ แต่ในทางกลับกันการรับรูข้ ่า วสารแนวทางการดาเนินงาน แรงงาน
จังหวัดสมุทรสาครและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กลับพบว่า การรับรู ห้ รือการทราบ
ข่าวสารการดาเนินงานนัน้ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาครและสมาชิ กเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุท รสาครจะทราบจากการประกาศที่สานักงานแรงงานจังหวัดและจากเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งมีการรับรู ล้ า่ ช้ากว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และภายใต้การรับรู ้ ยัง
เป็ นการรับรูแ้ ค่เฉพาะภายในหน่วยงานของตนเองเท่านัน้
ปั ญ หาและอุป สรรคด้านสมรรถนะของหน่วยงานในการดาเนิ นงาน ซึ่งปั ญ หาพบว่า
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาในด้านบุคลากรไม่เพียงพอที่จะดาเนินงาน ส่วน
สานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาเดียวกันคือ ด้าน
หน่วยงานไม่สามารถที่จะดาเนินงานได้เพียงลาพังเนื่องจากต้องอาศัยการบูรณาการร่วมมือกันกับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครด้วย ในส่วนของอุปสรรคพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร พบอุปสรรคเดียวกันในด้านภาษาใน
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การสื่อสารกับ แรงงานต่างด้าวที่ จ ะต้อ งมี ล่ามในการช่วยสื่อ สารเพื่อ ความเข้าใจที่ถูกต้อ งและ
ตรงกัน หรือการออกสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ท่ีตอ้ งใช้ภาษาเมี ยนมาเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าใจ
อย่างถูกต้องชัดเจน ส่วนอุปสรรคของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการเพิ่มจานวน
อสต. ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ขยายวงกว้าง จึงทาให้มีความจาเป็ น ที่
จะต้องเพิ่มจานวนของ อสต. เพื่อมารองรับในการดาเนินงาน แต่การที่จะเพิ่มจานวน อสต. ต้อ ง
อาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมุทรสาครในการชักชวนให้ลา่ ม มาเป็ นอาสาสมัคร เนื่องจาก
การสื่อสารที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่ชาวไทย และรวมถึงการขอความร่วมมือให้ทุกบริษัทที่มีแรงงานต่าง
ด้าว ต้องส่งพนักงานมาอบรม ให้ได้สดั ส่วน อสต. ตามที่ตอ้ งการ
ปั ญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการดาเนินงานตามแนว
ทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในส่วนของปั ญหา
พบว่าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาในด้านความหละหลวมของหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง ที่ไม่เข้มข้นในการตรวจสอบควบคุม จนเกิดปั ญหาในการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว
เถื่อน ส่วนปั ญหาของสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร คือ ด้านความล่าช้าในเรื่องของขัน้ ตอน
และกระบวนการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนปั ญหาของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
คือ ด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ลา่ ช้า และขาดการประสานงาน ในส่วนของอุปสรรคพบว่า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบอุปสรรคในด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถ
สกัดการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเถื่อนได้ ในส่วนอุปสรรคของเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร คือ ด้านการตอบสนองหรือการแก้ไขปั ญหาที่ลา่ ช้าเกินไป ขัน้ ตอนและระเบียบมีความ
ยุง่ ยาก และอุปสรรคของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คือ ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่
สามารถสื่อสารโดยสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนได้ การสื่อสารมีความล่าช้า และสร้างความ
สับสน
ปั ญหาและอุปสรรคทางด้านอานาจ และความสัมพันธ์กับหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่าง
ด้าว ในส่วนของปั ญ หา พบว่าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร พบปั ญหาเดียวกัน ในด้านของการที่อานาจไม่ได้ถกู กระจายอย่างแท้จ ริง เป็ นเหตุทา
ให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้อย่างแท้จริง อันเนื่องมาจาก
การรวมศูนย์อานาจ ที่เป็ นปั ญหาใหญ่ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาที่ซบั ซ้อนในการจะเข้า
ไปควบคุม หรือแก้ไขปั ญ หาที่เกิ ด ขึน้ ส่ว นปั ญ หาของแรงงานจังหวัด สมุท รสาคร คื อ ด้านการ
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หละหลวมและเล็ดรอดข้ามชายแดนเข้ามา จนเป็ นเหตุให้ในที่สดุ เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่
หรือระลอกที่สองขึน้ ในจังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนของอุปสรรค พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาครมีอุปสรรคในด้าน ระเบียบที่เป็ นตัวตัง้ ที่ทาให้การจะดาเนินงานทุกอย่างล่าช้าและการ
จะกระทาผิดระเบียบเป็ นเรื่องใหญ่ เนื่องจากการจะส่งตัวผูป้ ่ วยเข้ารักษาไม่สามารถที่จะทาได้โดย
ทัน ที ต้อ งรอขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข ในส่ว นอุ ป สรรคของเจ้าหน้าที่ แ รงงานจั งหวัด
สมุทรสาคร พบว่า เป็ น ด้านของการที่เจ้าหน้าที่รฐั เองรู เ้ ห็นเป็ นใจในการนาแรงงานต่ างด้าวผิด
กฎหมายเข้ามา และอุปสรรคของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คือ ด้านหน่วยงานไม่มี
อานาจในการควบคุม หรือในการที่จะลงไปจัดการแก้ไขปั ญหาอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะทัง้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แรงงาน
จังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้เสนอแนะนัน้ พบว่า เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเสนอแนะว่า ด้านการฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวก่อนและฉี ดให้ครอบคลุมแรงงาน
ต่างด้าวทุกคน และด้านการตรวจหาเชือ้ ซา้ เป็ นประจาในทุกๆสองสัปดาห์ โดยแบ่งสถานที่ในการ
ตรวจหาเชือ้ ตามระดับความเสี่ยง คือ สถานที่เสี่ยงติดเชือ้ ต่า สถานที่เสี่ยงติดเชือ้ ปานกลาง และ
สุดท้ายสถานที่เสี่ยงติดเชือ้ สูง และที่สาคัญ คือด้านการกระจายอานาจเพื่อให้ทกุ ภาคส่วนสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้และแก้ไขปั ญหาได้อย่างแท้จริง ส่วนเจ้าหน้าที่แรงงานจัง หวัดสมุทรสาครเสนอแนะ
ว่า ด้านการขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวทัง้ หมด เพื่อ ไม่ให้เกิดปั ญ หาในเรื่องของการลักลอบนา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทางาน และสุดท้าย สมาชิ กเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ด้านการดาเนินการขยายอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว หรือ อสต.เพื่อช่วยใน
การนาแรงงานต่างด้าวขึน้ ทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยในการประสานงานในเรื่องต่างๆให้กับ
แรงงานต่างด้าว และด้านการสื่อสารควรสร้างความชัดเจนตรงไปตรงมา และควรปรับการสื่อสาร
ให้เข้ากับบริบทพืน้ ที่ชุมชนนัน้ ๆ โดยเฉพาะพืน้ ที่ชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวเป็ นจานวนมากอย่าง
จังหวัดสมุทรสาคร
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโค
วิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว : กรณี ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ตาม
หลักทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถอภิปรายผลออกมาดังต่อไปนี ้
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1. การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุม
โรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
การรับรูข้ า่ วสารเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีการ
รับ รู ข้ ่าวสารจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุท รสาครโดยตรง และมี ก ารรับ รู ข้ ่าวสารผ่าน
โทรทัศ น์ หรือ อิ น เตอร์เน็ ต และช่ อ งทางอื่ น ๆ แต่ในทางกลับ กัน การรับ รู ข้ ่า วสารแนวทางการ
ดาเนินงาน แรงงานจังหวัดสมุทรสาครและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กลับพบว่า การ
รับรูห้ รือการทราบข่าวสารการดาเนินงานนัน้ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาครและสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดสมุทรสาครจะทราบจากการประกาศที่ สานัก งานแรงงานจังหวัด และจากเหล่า
กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการรับรู ล้ า่ ช้ากว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการประกาศข่าวเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน แบบนีอ้ าจเนื่องมาจากการที่กระทรวง
สาธารณสุข มองว่ า แต่ ล ะหน่ ว ยงานไม่ ว่า จะเป็ นส านัก งานสาธารณสุข จั ง หวัด สมุ ท รสาคร
สานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครนัน้ จะต้องรับรูข้ ่าวสาร
จากที่สานักงานโดยตรง จึงไม่จาเป็ นต้อ งส่งการสื่อสารไปในทุกช่อ งทาง โดยจัดส่งข่าวสารไปที่
สานัก งานที่ เกี่ ย วกับ กับ แนวทางการด าเนิ น งาน โดยหวังว่า ทางสานัก งานจะเป็ น ผูส้ ่ือ สารให้
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฎิบตั ิงานได้รบั รู ้ ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่แต่ละหน่วยงานจะต้องพึงปฎิบตั ิรว่ มกัน
ในการด าเนิ น งาน ซึ่ง ตรงกับ ค าอธิ บ ายแนวคิ ด ความสัม พัน ธ์ระหว่า งหน่ว ยงาน ในเรื่อ งของ
กระบวนการในการสื่อสาร ที่ว่า การสื่อสารจากบนลงล่าง เป็ นการสื่อสารที่ส่งผ่านจากลาดับชั้น
ผูบ้ ังคับ บัญ ชาลงไปยังผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชาภายในหน่วยงาน ซึ่งรวมไปถึงนโยบายในการบริห าร
(อลิศรา เจริญวานิช ,2548)
2. ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และ
ควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ซึ่งปั ญ หาและอุ ปสรรคในการดาเนิน งานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้อ งกัน และ
ควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว ประกอบไปด้วย 3 ด้านดังต่อไปนี ้
2.1 ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน
ปั ญ หาและอุป สรรคด้านสมรรถนะของหน่วยงานในการด าเนิ นงานตามแนว
ทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว ซึ่งในส่วนของปั ญหา
พบว่า ส านัก งานสาธารณสุข จั ง หวัด สมุ ท รสาคร มี ปั ญ หาในเรื่อ งบุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอที่ จ ะ
ดาเนิ น งาน เนื่ อ งจากประชากรที่ เป็ นแรงงานต่า งด้าวมี เป็ น จ านวนมาก จึ งท าให้บุ ค ลากรไม่
เพียงพอในการดาเนินงาน จึงเป็ นเหตุให้ในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยต้องส่งทีมบุคลากรทาง
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แพทย์และสาธารณสุข เพื่อมาสนับสนุนการดาเนินงานร่วมกันในการปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิงรุ ก
และการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลสนาม ในพืน้ ที่จงั หวัดสมุทรสาคร และรวมไปถึงความร่วมมือใน
การรับ ผูป้ ่ วยไปดูแล ซึ่งสอดคล้อ งกับ แนวคิด ความสัม พัน ธ์ระหว่างหน่วยงาน ที่ก ล่าวว่าการ
บริหารจัดการแก้ไขปั ญหา ไม่สามารถที่จ ะดาเนินการได้โดยลาพัง ต้อ งได้รบั ความร่วมมื อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะทาให้การจัดการแก้ไขปั ญหานัน้ ประสบความสาเร็จ
ส่วนสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครมี
ปั ญหาเดียวกันคือ หน่วยงานไม่สามารถที่จะดาเนินงานได้เพียงลาพังเนื่องจากต้องอาศัยการบูร
ณาการร่วมมือกันกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัย
ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าว ของ ศศิธร ตัง้ สวัสดิ์และคณะ (2563) ที่พบว่าปั จจัยที่
ส่งเสริมให้เกิ ด ระบบในการปฏิบัติงาน คือ การบูรณาการงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้อ ง และ
กาหนดให้งานในการเฝ้าระวัง ในเรื่อ งของสาธารณสุขในกลุม่ แรงงานต่างด้าว เป็ นวาระร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในส่ ว นของอุ ป สรรคพบว่ า เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข จั ง หวัด สมุ ท รสาครและ
เจ้าหน้าที่ แรงงานจังหวัดสมุท รสาคร พบอุ ปสรรคเดี ยวกันในเรื่อ งของภาษาในการสื่อ สารกับ
แรงงานต่างด้าวที่จะต้องมีล่ามในการช่วยสื่อ สารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อ งและตรงกัน หรือ การ
ออกสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ท่ตี อ้ งใช้ภาษาเมียนมาเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ นิภา มหารัชพงษ์ (2553) และ วิช าญ คิดเห็น (2563) ที่พบว่า
ปั ญหาในการดาเนินงานกับกลุม่ แรงงานต่างด้าว ควรมีการอบรมทักษะในการสื่อสารหรือการผลิต
สื่อต่างๆ ที่ทาให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าใจได้ทงั้ ที่เป็ นรูปแบบเอกสาร และช่องทางการสื่อสาร
อื่นๆ ส่วนอุปสรรคของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ด้วยสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด – 19 ที่ขยายวงกว้าง จึงทาให้มีความจาเป็ นที่จะต้องเพิ่มจานวนของ อสต. เพื่อมา
รองรับในการดาเนินงาน แต่การที่จะเพิ่มจานวน อสต. ต้องอาศัยความร่วมมื อจากโรงพยาบาล
สมุทรสาครในการชักชวนให้ลา่ ม มาเป็ นอาสาสมัคร เนื่องจากการสื่อสารที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่ชาวไทย
และรวมถึงการขอความร่วมมือให้ทุกบริษัทที่มีแรงงานต่างด้าว ต้อ งส่งพนักงานมาอบรม ให้ได้
สัดส่วน อสต. ตามที่ตอ้ งการ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ นิภา มหารัชพงษ์ (2553) ที่พบว่า
การสร้างแกนนา อาสาสมัครแกนนาแรงงานต่างด้าว ควรจะมี เครือข่ายเป็ นศูนย์บริการสาหรับ
แรงงานต่างด้าว เพื่อมี ไว้สาหรับในการประสานการเข้าถึงบริการในด้านต่างๆ รวมถึงสาหรับให้
คาปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในกลุม่ แรงงานต่างด้าว และครอบครัวของแรงงานต่างด้าว และ
กลุม่ คนที่เกี่ยวข้องในพืน้ ที่แรงงานต่างด้าวทัง้ หมด
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2.2 ด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ปั ญ หาและอุป สรรคด้านความร่วมมื อ กันระหว่างหน่วยงานในการดาเนินงาน
ตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว ในส่วนของ
ปั ญ หาพบว่า สานัก งานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร มี ปั ญ หาในเรื่อ งความหละหลวมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่เข้มข้นในการตรวจสอบควบคุม จนเกิดปั ญหาในการเข้ามาของแรงงาน
ต่างด้าวเถื่อน ซึ่งสอดคล้องกับกับ ผลวิจยั การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าว
ของ นิภา มหารัชพงศ์ (2553) ที่พบว่าการเล็ดรอดข้ามชายแดนมาของกลุม่ แรงงานต่างด้าว ทาให้
ไม่ส ามารถติดตามการรักษาได้อย่างครบถ้วน และการควบคุมป้อ งกันโรค และการแก้ไขหรือ
ดาเนินการต่างๆเป็ นไปได้ยากมากขึน้ ส่วนปั ญหาของสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร คือ
ความล่าช้าในเรื่องของขัน้ ตอน และกระบวนการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ซึ่งสอดคล้อ งกับ
แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ในประเด็นปฏิสมั พันธ์ระหว่างหน่วยงาน ที่กล่าวว่า บริบท
ระหว่างหน่วยงานโดยคุณภาพของความสัมพันธ์ท่ีดีขึน้ อยู่กับความเปิ ดเผย ความเข้มข้นในการ
สื่อ สาร และการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เมื่ อ มี คุณ ภาพของความสัมพันธ์ท่ีดี มี การทาความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกัน
ให้ประสบความสาเร็จ และส่วนปั ญหาของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คือ การสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานที่ ล่าช้า และขาดการประสานงาน ซึ่งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
หน่วยงาน ในด้านปั จจัยที่มีผลต่อความสัมพันธร์ะหว่างหน่วยงาน ในประเด็นความสาคัญของการ
สื่อสาร ที่กล่าวว่า การสื่อสารเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการที่จะช่วยให้
หน่ ว ยงานประสบความส าเร็ จ ในการบริห ารจั ด การ ซึ่ ง ที่ ส าคัญ ผู้บ ริ ห าร จะต้อ งท าหน้า ที่
ประสานงาน และเป็ น ผู้ส่ือ สารที่ ดี ที่ มี ค วามรวดเร็ว ไม่ ล่าช้า และไม่ ส ร้างความสับ สนให้แ ก่
ประชาชน ซึ่ง หน่วยงานสามารถใช้ป ระโยชน์จ ากการสื่อ สารได้ใน 4 ประเด็ น หลัก ๆ คื อ การ
ควบคุ ม ดูแ ล (Controlling) การชัก จู ง (Motivation) การแสดงออกทางอารมณ์ ข องความรู ส้ ึก
(Emotional expression) และด้านข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ
ในส่วนของอุปสรรคพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบอุปสรรค
ในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ไม่
สามารถสกัดการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเถื่อนได้ ซึ่งสอดคล้องกับกับ ผลวิจัยการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าวของ นิภา มหารัชพงศ์ (2553) ที่พบว่าการเล็ดรอด
ข้ามชายแดนมาของกลุม่ แรงงานต่างด้าว ทาให้ไม่สามารถติดตามการรักษาได้อย่างครบถ้วน และ
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การควบคุมป้องกันโรค และการแก้ไขหรือดาเนินการต่างๆเป็ นไปได้ยากมากขึน้ ในส่วนอุปสรรค
ของเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร คือ การตอบสนองหรือ การแก้ไขปั ญ หาที่ล่าช้าเกิ นไป
ขัน้ ตอนและระเบียบมีความยุ่งยาก ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการจัดการเครือข่าย ด้านรัฐกากับหรือ
รัฐจัดระเบียบ กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนบทบาทรัฐจากรัฐควบคุมสูร่ ฐั ที่ทาหน้าที่ในการอานวยการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานโยบายให้ประสบความสาเร็จ โดยอาศัยภาคส่วนต่างๆของรัฐ และ
มอบอานาจความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการ เพื่อ สร้างความ
ยืดหยุน่ ในการปฎิบตั ิงาน และอุปสรรคของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คือ หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องที่ไม่สามารถสื่อสารโดยสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนได้ การสื่อ สารมี ความล่าช้า
และสร้างความสับสน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ในด้านปั จจัยที่มี
ผลต่อความสัมพันธร์ะหว่างหน่ วยงาน ในประเด็น ความสาคัญ ของการสื่อ สาร ที่ กล่าวว่า การ
สื่อ สารเป็ นสิ่งที่ไม่ส ามารถหลีก เลี่ยงได้ เป็ นปั จ จัยสาคัญ ในการที่จ ะช่วยให้หน่วยงานประสบ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการ ซึ่งที่สาคัญ ผูบ้ ริหาร จะต้อ งทาหน้าที่ประสานงาน และเป็ นผู้
สื่อ สารที่ดี ที่ มี ค วามรวดเร็ว ไม่ ล่า ช้า และไม่ ส ร้างความสับ สนให้แ ก่ ป ระชาชน ซึ่ง หน่วยงาน
สามารถใช้ประโยชน์จากการสื่อสารได้ใน 4 ประเด็นหลักๆ คือ การควบคุมดูแล (Controlling) การ
ชักจูง (Motivation) การแสดงออกทางอารมณ์ของความรูส้ ึก (Emotional expression) และด้าน
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ
2.3 ด้านอานาจ และความสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปั ญ หาและอุ ป สรรคทางด้า นอ านาจ และความสัม พัน ธ์กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่
แรงงานต่างด้าว ในส่วนของปั ญ หา พบว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุท รสาครและเหล่า
กาชาดจังหวัดสมุท รสาคร พบปั ญ หาเดียวกัน ในเรื่อ งของการที่ อานาจไม่ ได้ถูก กระจายอย่าง
แท้จริง เป็ นเหตุทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้อย่างแท้จริง
อันเนื่องมาจากการรวมศูนย์อานาจ ที่เป็ นปั ญหาใหญ่ทาให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้องมีปัญหาที่ซบั ซ้อน
ในการจะเข้าไปควบคุมหรือแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการเครือข่าย ด้าน
รัฐ กากับหรือรัฐจัดระเบียบ กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนบทบาทรัฐ จากรัฐควบคุมสูร่ ฐั ที่ทาหน้าที่ใน
การอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานโยบายให้ประสบความสาเร็จ โดยอาศัยภาคส่วน
ต่างๆของรัฐ และมอบอานาจความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการ
เพื่ อ สร้างความยืดหยุ่นในการปฎิบัติงาน และลดการผูกขาดอานาจรัฐ ส่วนปั ญ หาของแรงงาน
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จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า คือ การหละหลวมและเล็ดรอดข้ามชายแดนเข้ามา จนเป็ นเหตุให้ใน
ที่สดุ เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ หรือระลอกที่สองขึน้ ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสอดคล้องกับ ผล
วิจยั การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าวของ นิภา มหารัชพงศ์ (2553) ที่พบว่า
การเล็ดรอดข้ามชายแดนมาของกลุม่ แรงงานต่างด้าว ทาให้ไม่สามารถติดตามการรักษาได้อย่า ง
ครบถ้วน และการควบคุมป้องกันโรค และการแก้ไขหรือดาเนินการต่างๆเป็ นไปได้ยากมากขึน้
ในส่วนของอุปสรรค พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมีอุปสรรคใน
เรื่อง ระเบียบที่เป็ นตัวตัง้ ที่ทาให้การจะดาเนินงานทุกอย่างล่าช้าและการจะกระทาผิดระเบียบเป็ น
เรื่องใหญ่ เนื่องจากการจะส่งตัวผูป้ ่ วยเข้ารักษาไม่สามารถที่จะทาได้โดยทันที ต้องรอขัน้ ตอนของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้อ งกับ การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ที่ กล่าวว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาวะวิกฤต จาเป็ นที่จะต้องมีอานาจอย่างเต็มที่ในการจัดการกับ
ภาวะวิกฤต เพราะวิกฤตนัน้ เป็ นเรื่องที่รอไม่ได้ การให้อานาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการ จะทาให้
เกิดความคล่องตัวในการแก้ไขปั ญหาต่างๆได้ดีขนึ ้ ในส่วนอุปสรรคของเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า เป็ นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่รฐั เองรู เ้ ห็นเป็ นใจในการนาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายเข้ามา ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าว
ของ นิภา มหารัชพงศ์ (2553) ที่พบว่าการเล็ดรอดข้ามชายแดนมาของกลุม่ แรงงานต่างด้าว ทาให้
ไม่ส ามารถติดตามการรักษาได้อย่างครบถ้วน และการควบคุมป้อ งกันโรค และการแก้ไขหรือ
ดาเนินการต่างๆเป็ นไปได้ยากมากขึน้ และอุปสรรคของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คือ
หน่วยงานไม่มี อานาจในการควบคุม หรือ ในการที่จ ะลงไปจัดการแก้ไขปั ญ หาอย่างแท้จ ริง ซึ่ง
สอดคล้องกับ การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ที่กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต จาเป็ นที่จะต้องมีอานาจอย่างเต็มที่ในการจัดการกับภาวะวิกฤต เพราะวิกฤตนัน้ เป็ น
เรื่องที่รอไม่ได้ การให้อานาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการ จะทาให้เกิดความคล่องตัวในการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆได้ดีขนึ ้
ทัง้ นี ้ แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่
แรงงานต่างด้าว เป็ นแนวทางการดาเนินงานที่กาหนดขึน้ มาเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว และค้นหากลุม่ เสี่ยงในแรงงานต่างด้าว อีกทัง้ ยังให้ความรู ้ สร้าง
ความเข้าใจ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวตระหนักถึงการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด – 19 และปรับตัว
เข้า สู่ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ ถ้า หากพบอาการของกลุ่ม เป้ า หมาย ก็ จ ะท าการประสานเพื่ อ ส่งต่ อ ให้แ ก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยการดาเนินงานจะมุ่งเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวง

60
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย เพื่อที่จะให้เกิดระบบในการเฝ้าระวั ง ป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าวของประเทศไทย โดยมีจังหวัดสมุทรสาครเป็ น
พื น้ ที่ ต ้น แบบในการด าเนิ น งานนี ้ ซึ่ง การด าเนิ น งานดัง กล่า วเป็ นการจัด กระบวนการในการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ ให้เกิ ด การประสานงานระหว่า งหน่ว ยงาน โดยที่ มี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารในการ
ดาเนิน งาน และหน้าที่ ความรับ ผิด ชอบที่ต ้อ งปฏิ บัติ ร่วมกัน จากการมี ส่วนร่วมของหน่ว ยงาน
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานที่ตอ่ เนื่องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเครือข่าย (สตีเฟ่ น โกลด์สมิท
, 2556 ) และในขณะเดียวกัน ในการดาเนินงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสาคัญ
กับ กลุ่ม เป้า หมายในฐานะที่ เป็ น ผูร้ บั ผลจากการด าเนิ น งานของรัฐ และหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
โดยตรง ซึ่งถ้าหากการดาเนินงานจะประสบความสาเร็จได้นนั้ ต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกฝ่ าย
ได้รบั การยอมรับจากผูร้ บั ผลจากการดาเนินงาน เพราะฉะนัน้ รัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อ ง
ควรเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของผูท้ ่ีได้รบั ผลโดยตรงจากการดาเนินงาน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ทุกฝ่ ายได้มี ส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญ หาร่วมกัน และรวมไปถึงหารือ ในการหาทางออกร่วมกัน
เพื่อ ให้ได้ทางออกที่ดีท่ีสุด ซึ่งในการดาเนินการนี ้ รัฐควรให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้มีสว่ นร่วมอย่า ง
แท้จริงในการดาเนินงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการแก้ไขปั ญหาที่รวดเร็ว
กล่าวคือ การดาเนินงานต้องไม่มีความซับซ้อน ควรอธิบายถึงเหตุและผลรวมไปถึงประโยชน์ท่ีจะ
เกิดขึน้ กับส่วนรวมให้ทกุ ฝ่ ายเข้าใจ จึงจะนาไปสูค่ วามสาเร็จและไม่ให้เกิดปั ญหาหรือการจั ดการที่
ล้มเหลวตามมาในภายหลัง
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. การสร้า งความเข้า ใจ โดยมุ่ง เน้น การสื่อ สาร ในการด าเนิ น งานรัฐ ควรมี ก าร
ประกาศข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อให้ทุกกลุม่ เป้าหมายได้รบั ทราบอย่างครบถ้วน และให้ขอ้ มูลกับ
กลุม่ เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดาเนินงานที่จะต้องปฏิบตั ิจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน และเป็ นการป้องกันในเรื่อ งของการเกิ ดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อ งอันมาจากการสื่อ สารที่
ผิดพลาด
2. ในส่วนของการดาเนินงาน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ใน
กลุม่ แรงงานต่างด้าว ควรมี ม าตรการในการป้องกัน ควบคุมโรคของหน่วยงาน เพื่อเป็ นแนวทาง
เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ในการส่งเสริม ให้แต่ละหน่วยงานมี อานาจในการดาเนิ นงานอย่าง
แท้จริง
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3.การศึกษาปั ญหา ในการกาหนดนโยบายหรือมาตรการควรมีการปรึกษาหารือกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรเอกชน ในการออกมาตรการ โดยรัฐควรคานึงถึงผลดีและ
ผลเสียที่จะตามมาจากการดาเนินงานด้วย ถ้าไม่มีการศึกษาถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ อาจส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้าง ไม่ ใช่แค่เฉพาะกลุ่มใดหรือ กลุ่มหนึ่ง หรือ ต่อ สาธารณะ แต่อ าจจะ
กระทบไปถึงเศรษฐกิจในวงกว้างได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.การกระจายอานาจ ลดระเบีย บและขั้นตอนในการดาเนิน งาน ซึ่งการรวมศูน ย์
อานาจเอาไว้ท่ีสว่ นกลางเพียงอย่างเดียว ทาให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปั ญหาได้อย่างทันท่วงที ควร
ปรับลดขัน้ ตอนตามระเบียบ ที่ทาให้การจัดการแก้ไขปั ญ หาเป็ นไปด้วยความล่าช้า โดยการจะ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วนัน้ การปรับลดระเบียบขัน้ ตอนจึงเป็ นสิ่งควรกระทา
2.ควรเสริมสร้างสมรรถนะที่เหมาะสม ให้แก่หน่วยงาน เนื่องจากบางหน่วยงานได้รบั
มอบหมายให้รบั ผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่ตรงกับ สมรรถนะของหน่วยงานเท่าที่ควร จึง
จาเป็ นที่จะต้องมีการเสริมสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมให้กบั เจ้าหน้าที่ท่ปี ฏิบตั ิงานในด้านนัน้ ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึน้
3. ด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ในการดาเนินงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึน้ ควรมีการประสานงานที่ดีระหว่างกัน โดยที่จะต้องสร้างความชัดเจนและรวดเร็ว รวมไปถึง
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด จนนาไปสู่
การประสานงานที่คลาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาต่อไป
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่รอบด้านในครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษาแนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าวในพืน้ ที่จงั หวัดอื่น เพื่อที่จะได้ทราบถึง
ปั ญหาและอุปสรรคของแต่ละจังหวัด เนื่องด้วยความแตกต่างในแต่ละพืน้ ที่ อาจจะเกิดปั ญหาและ
อุป สรรคที่ไม่ เหมื อ นกัน เพื่ อให้ภ าครัฐ และหน่ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ งเตรีย มการรับ มื อ กับ ปั ญ หาที่
อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสาธารณะต่อไป
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั
เรื่อง การศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด –
19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว : กรณีศกึ ษาจังหวัดสมุทรสาคร
คาถามสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
วันที.่ ..........เดือน........................พ.ศ.....................เริ่มสัมภาษณ์...........น.จบการสัมภาษณ์...........น.

คาชีแ้ จง
การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ในครัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการค้นหาสารวจข้อเท็จจริงในปรากฎการที่เกิดขึน้ ใน
การดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่าง
ด้าว
แนวประเด็นคาถาม
ส่วนที่ 1 ด้านการรับรู ้ แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่
แรงงานต่างด้าว
1. ท่านรับรู เ้ กี่ยวกับ แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่
แรงงานต่างด้าว หรือไม่ อย่างไร และมีการรับรูจ้ ากช่องทางใด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ส่วนที่ 2 ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
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1. ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน
1.1 ท่านมีปัญหาด้านบุคลากรภายในหน่วยงานและเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานหรือไม่
มีเพราะสาเหตุใด .................................................................................................
ไม่มีเพราะสาเหตุใด ...............................................................................................
1.2 ท่านมีปัญหาด้านงบประมาณหรือไม่
มีเพราะสาเหตุใด ..............................................................................................
ไม่มีเพราะสาเหตุใด ..........................................................................................

1.3 ท่านมีอุปสรรคในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้า
ระวัง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคโควิ ด – 19 ในกลุ่ ม แรงงานต่ า งด้า ว เช่ น หน้า กากอนามั ย
แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์อ่ืนๆเพียงพอหรือขาดแคลน
เพียงพออย่างไร...............................................................................................
ขาดแคลนอย่างไร............................................................................................

2. ปั ญหาอุปสรรคด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
2.1 การดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่
แรงงานต่างด้าว หน่วยงานเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานร่วมกัน หรือเป็ นความต้องการของทางกระทรวง
สาธารณสุข
มีความเต็มใจเพราะ.........................................................................................
ไม่มีความเต็มใจเพราะ.....................................................................................
2.2 หน่วยงานของท่านมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร
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มีเพราะเหตุใด................................................................................................
ไม่มีเพราะเหตุใด.............................................................................................
2.3 หน่วยงานของท่านมีความพร้อมในการจัดการตามความรับผิดชอบที่ตรงกับศักยภาพ
หรือไม่ อย่างไร
มีเพราะเหตุใด................................................................................................
ไม่มีเพราะเหตุใด.............................................................................................

2.4 หน่วยงานของท่านมี ก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ หรือ มี การสื่อ สารระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร
มีเพราะเหตุใด................................................................................................
ไม่มีเพราะเหตุใด.............................................................................................

3. ท่านมี ปัญหาอุปสรรคทางด้านอานาจ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่ นที่เกี่ ยวข้อ งกับการ
ดาเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
หรือไม่
มีเพราะเหตุใด................................................................................................
ไม่มีเพราะเหตุใด.............................................................................................

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นหน่วยงานต่อแนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด
– 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว
1. ท่า นมี ขอ้ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ แนวทางการด าเนิ น งานเฝ้าระวัง ป้อ งกัน และ
ควบคุมโรคโควิด – 19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว หรือไม่ อย่างไร
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………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
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รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการจัดการสาธารณะ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
293/22 ถนนโสมนัสมรรคา ตาบลท่าฉลอม อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

